
Změna č. 1 Územního plánu Turnov 

 

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

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití § 

43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

ve spojení s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění 

 

vydává 

 

ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona 

Změnu č. 1 Územního plánu Turnov 

na základě usnesení zastupitelstva města Turnov č. 387/2017 ze dne 14.12.2017. 
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ZMĚNA Č. 1 ÚP TURNOV – TEXTOVÁ ČÁST 

Změna č. 1 Územního plánu Turnov (dále jen Změna č. 1) mění Územní plán Turnov, který byl vydán 

Zastupitelstvem města Turnov dne 26. 6. 2014 usnesením č. 299/2014 a nabyl účinnosti dne 26. 7. 2014, takto: 

1. V kapitole A. „Vymezení zastavěného území“ 

ruší text:  

„Zastavěné území bylo vymezeno k 1. 5. 2013. Hranice zastavěného území je vyznačena ve výkresu č. 1. 

„Výkres základního členění území“ a ve výkresu č. 2. „Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce 

uspořádání krajiny“ v měřítku 1:5000.“ 

a nahrazuje ho textem: 

„Zastavěné území bylo Územním plánem Turnov vymezeno k datu 1. 5. 2013 a následně aktualizováno 

Změnou č. 1 Územního plánu Turnov k datu 30. 6. 2016. Hranice zastavěného území je patrná z grafické 

části dokumentace.“ 

2. V kapitole C. „Urbanistická koncepce města“ doplňuje název podkapitoly C. 1. „Vymezení zastavitelných 

ploch, návrh organizace a využití území“  

o text: 

„vymezení ploch přestavby“ 

3. V kapitole C., podkapitole C.1. „Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území“ 

v tabulce „Tab. 1: Soupis zastavitelných ploch (Z) a ploch nezastavěného území (P)“ ruší řádky:  

Způsob využití 
Kód plochy 

v ZČÚ 
Označení 

plochy 
Charakter 
plochy Z/P 

Katastrální území 
Výměra 

plochy v m2 

BS Z16 BS16 Z Malý Rohozec 2177 

ZSP P61 ZSP61 P Daliměřice 2125 

ZSP P67 ZSP67 P Daliměřice 36753 

ZSP P70 ZSP70 P Daliměřice 2054 

BI Z72 BI72 Z Daliměřice 334512 

BS Z99 BS99 Z Turnov 1643 

BS Z104 BS104 Z Turnov 8103 

BS Z112 BS112 Z Turnov 4393 

BS Z123 BS123 Z Turnov 1266 

BS Z124 BS124 Z Turnov 1110 

ZSP P188 ZSP188 P Turnov 1715 

OK Z250 OK250 Z Turnov 18997 

BI Z294 BI294 Z Mašov u Turnova 2414 

ZSP P295 ZSP295 P Mašov u Turnova 1960 

ZSP P298 ZSP298 P Mašov u Turnova 1117 

BI Z300 BI300 Z Mašov u Turnova 3797 

PV Z303 PV303 Z Mašov u Turnova 3635 

VZ Z304 VZ304 Z Mašov u Turnova 1836 

ZSP P305 ZSP305 P Mašov u Turnova 405 

ZSP P308 ZSP308 P Mašov u Turnova 10638 

ZSP  P315 ZSP315 P Mašov u Turnova 167 

BI Z396 BI396 Z Mašov u Turnova 14337 

OK Z433 OK433 Z Turnov 25859 

a zároveň se do tabulky doplňují řádky: 

Způsob využití 
Kód plochy 

v ZČÚ 
Označení 

plochy 
Charakter 
plochy Z/P 

Katastrální území 
Výměra 

plochy v m2 

BV Z1-Z02 Z1-Z02 Z Malý Rohozec 2177 

MK Z1-Z03 Z1-Z03 Z Daliměřice 66164 

BI Z1-Z11 Z1-Z11 Z Turnov 1444 

BV Z1-Z12 Z1-Z12 Z Mašov u Turnova 1557 
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Způsob využití 
Kód plochy 

v ZČÚ 
Označení 

plochy 
Charakter 
plochy Z/P 

Katastrální území 
Výměra 

plochy v m2 

BI Z1-Z19 Z1-Z19 Z Turnov 45183 

BS Z1-Z26 Z1-Z26 Z Turnov 624 

BI Z1-Z31 Z1-Z31 Z Daliměřice 280639 

ZV Z1-Z32 Z1-Z32 Z Daliměřice 41284 

DS Z1-Z33 Z1-Z33 Z Turnov 869 

OV Z1-Z34 Z1-Z34 Z Daliměřice 10572 

MK Z1-Z35 Z1-Z35 Z Turnov 214 

4. V kapitole C., podkapitole C.1. „Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území“ 

v tabulce „Tab. 1: Soupis zastavitelných ploch (Z) a ploch nezastavěného území (P)“: 

ruší ve sloupci výměra u plochy Z20 text: 

„10175“ 

a nahrazuje ho textem: 

„5772“ 

a zároveň ruší ve sloupci výměra u plochy Z209 text: 

„6601“ 

a nahrazuje ho textem: 

„5999“ 

a zároveň ruší ve sloupci výměra u plochy Z211 text: 

„2383“ 

a nahrazuje ho textem: 

„2096“ 

a zároveň ruší ve sloupci výměra u plochy P247 text: 

„15240“ 

a nahrazuje ho textem: 

„14835“ 

a zároveň ruší ve sloupci výměra u plochy Z391 text: 

„3270“ 

a nahrazuje ho textem: 

„2865“ 

a zároveň ruší ve sloupci výměra u plochy Z292 text: 

„8811“ 

a nahrazuje ho textem: 

„6792“ 

a zároveň ruší ve sloupci výměra u plochy Z373 text: 

„4087“ 

a nahrazuje ho textem: 

„4079“ 

a zároveň ruší ve sloupci výměra u plochy Z425 text: 

„21903“ 

a nahrazuje ho textem: 

„10988“ 

5. V kapitole C. se podkapitola C.1. „Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území“ 

doplňuje o tabulku:  

„Tab.: Vymezení ploch přestavby“ 

Způsob využití Kód plochy v ZČÚ Označení plochy Charakter plochy Z/P Katastrální území Výměra plochy v m2 

BS Z1-P01 Z1-P01 Z Mašov u Turnova 337 

VP Z1-P02 Z1-P02 Z Daliměřice 15911 

BV Z1-P03 Z1-P03 Z Turnov 733 
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Způsob využití Kód plochy v ZČÚ Označení plochy Charakter plochy Z/P Katastrální území Výměra plochy v m2 

OV Z1-P04 Z1-P04 Z Mašov u Turnova 3011  

VP Z1-P06 Z1-P06 Z Turnov 18997 

BS Z1-P08 Z1-P08 Z Turnov 2152 

BI Z1-P09 Z1-P09 Z Turnov 407 

6. V kapitole D., podkapitole D. 3., oddílu D. 3. 1. „Komerční zařízení (OK)“: 

ruší text: 

„8“ 

a zároveň doplňuje text: 

„6“ 

a zároveň ruší text: 

 „Z 250 Sobotecká“ 

a zároveň ruší text: 

 „a Z 433“ 

7. V kapitole D., podkapitole D. 3., oddílu D. 3. 3. „Občanské vybavení (OV)“: 

ruší text: 

„6“ 

a zároveň doplňuje text: 

„7“ 

a zároveň doplňuje text: 

„, Z1-P04“ 

8. V kapitole D., podkapitole D. 4. „Veřejná prostranství (PV)“: 

ruší text: 

„4“ 

a zároveň doplňuje text: 

„3“ 

a zároveň ruší text: 

„a Z303“ 

9. V kapitole D., podkapitole D. 5., oddílu D. 5. 1. „Zabezpečení civilní ochrany“: 

ruší text: 

„, zakreslené ve výkresu č. 6: „Koordinační výkres“ 

10. V kapitole E., podkapitole E. 5. „Ochrana před povodněmi“: 

v části „ÚP přistupuje k ochraně před povodněmi následovně“ doplňuje text: 

„(4) Využití stabilizovaných ploch je podmíněno splněním podmínek stanovených vodoprávním úřadem, kde 

budou zohledněna omezení vyplývající z umístění plochy v záplavovém území případně v jeho aktivní zóně 

a budou respektovány plány pro zvládání povodňových rizik, které schválilo Ministerstvo životního prostředí 

opatřením obecné povahy dne 22. 15. 2015 pod č.j. 90988/ENV/15 s nabytím účinnosti 20. 11. 2016.“ 

11. V kapitole F., podkapitole F. 1., oddílu F. 1. 1. „Plochy s rozdílným způsobem“: 

v části „Podmínky prostorového uspořádání“ doplňuje text: 

„Prostorové uspořádání stávajících staveb překračující podmínky prostorového uspořádání stanovené pro 

danou plochu s rozdílným způsobem využití může být zachováno i při úpravách staveb, přitom se nesmí od 

těchto podmínek vzdalovat, v případě demolice se náhrada novostavbami bude již řídit podmínkami 

prostorového uspořádání stanovenými pro danou plochu s rozdílným způsobem využití.“ 

12. V kapitole F., podkapitole F. 1., oddílu F. 1. 1. „Plochy s rozdílným způsobem“: 

v části „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší text: 

„zastavitelných“ 
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13. V kapitole F., podkapitole F. 1., oddílu F. 1. 1. „Plochy s rozdílným způsobem“: 

v části „Podmínky prostorového uspořádání“ doplňuje text: 

„- U novostaveb stupeň automobilizace.  

14. - Při umístění stavby hlavní individuálně zohlednit vzdálenost stavby od okraje lesa, zpravidla je tato 

vzdálenost stanovena na 25 od lesního pozemku.“V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BH – bydlení 

hromadné: 

ruší v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ text: 

„zastavitelných ploch“ 

a zároveň ruší v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„na plochách určených pro bydlení hromadné pro stupeň automobilizace 1 : 1,5 (2 stání na 3 obyvatele 

nebo na 1 bytovou jednotku)“ 

15. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BI – bydlení individuální: 

ruší v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ text: 

„zastavitelných ploch“ 

a zároveň se ruší v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ text: 

„Individuální, samostatně stojící RD jsou maximálně o dvou nadzemních podlažích s podkrovím, o výšce 

objektů 8 – 10 m (největší místo stavby)“ 

a zároveň se ruší v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ text: 

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

určených pro plnění funkce lesa“ 

a zároveň je doplněn v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ text: 

„ (měřítko, prostorové uspořádání, výškovou hladinu, hmotové členění objektů)“ 

„Individuální, samostatně stojící RD o výšce 6 – 12 m.“ 

a zároveň ruší v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

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

16. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BI – bydlení individuální: 

ruší v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„Z72, Z 294, Z 300, Z396“ 

17. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BI – bydlení individuální: 

doplňuje v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„, Z1-Z19, Z1-Z31“ 

18. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BI – bydlení individuální: 

ruší v oddílu „Další podmínky využití“ v tabulce ve sloupci „Označení plochy BI“ text: 

„Z72“ 

a nahrazuje ho textem: 

„Z1-Z31“ 

a zároveň ruší v oddílu „Další podmínky využití“ v tabulce ve sloupci „Specifická podmínka využití“ text: 

„do realizace zástavby se umožňuje využití pro rekreaci“ 

19. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BI – bydlení individuální: 

doplňuje v oddílu „Další podmínky využití“ do tabulky řádky: 

Z1-Z31 zpracování územní studie  
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Z1-Z31 výstavba v ploše je podmíněna napojením na kanalizaci – do doby vybudování 

jednotné kanalizace umožnit dočasné jímky za podmínky splnění povinnosti 

bezprostředního napojení na jednotnou kanalizaci po jejím vybudování 

20. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BV – bydlení venkovské: 

v přípustném využití doplňuje text: 

„a krytá parkovací stání“ 

a zároveň ruší v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ text: 

„zastavitelných ploch“ 

a zároveň se ruší v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ text: 

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

určených pro plnění funkce lesa“a zároveň doplňuje v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ text: 

„ měřítko, prostorové uspořádání, výškovou hladinu, hmotové členění objektů)“ 

21. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BV – bydlení venkovské: 

doplňuje v kategorii „Další podmínky využití“ text: 

„Z1-Z12“ 

22. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BV – bydlení venkovské: 

ruší v kategorii „Další podmínky využití“ text: 

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

23. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BV – bydlení venkovské: 

ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„Z 292, Z 307, Z 307, Z 372, Z 373, Z 418, Z 427“ 

a zároveň doplňuje do tabulky v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„,Z1-Z02“ 

a zároveň ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ řádek:  

Z 305 Ponechání zeleně na části p.p.č. 887/22 v k.ú. Mašov u Turnova. 

24. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BV – bydlení venkovské: 

doplňuje v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ řádek:  

Z1-Z12 Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v blízkosti silnice III. třídy a stavebník bude 

následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou 

k odstranění negativních vlivů z provozu po silnicích III. třídy, učiní tak na vlastní 

náklady. Podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově navržených plochách, 

které by mohly být ohrožené hlukem ze silnic III. třídy, nikoli jen na ty, které se 

vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na 

náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených 

plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětných silnicích III. třídy (např. 

odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavitelných 

plochách. 

25. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 1. „Plochy bydlení“ u ploch BS – bydlení smíšené: 

ruší v oddílu „Další podmínky využití“ text:  

„pro stupeň automobilizace 1 : 1,5; vybaveny musí být i příslušným počtem odstavných stání pro potřeby 
podnikání“ 
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a zároveň ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ text:  

„Z 16“ 

„Z 16“ 

a zároveň doplňuje do tabulky v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„,Z1-Z26“ 

a zároveň ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ řádek:  

Z 16 RD musí být připojen do kanalizace pro veřejnou potřebu, s ohledem na vodní zdroj 

nebudou realizovány vrtné práce (studny, vrty pro tepelná čerpadla). 

V maximální možné míře respektovat vzrostlou zeleň. 

a zároveň doplňuje v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ řádek:  

Z1-Z26 V rozsahu plochy umístění pouze 1 RD. 

26. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 2. „Plochy rekreace“ u ploch RR – rekreace rodinná a hromadná: 

ruší podmínku prostorového uspořádání: 

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

určených pro plnění funkce lesa“  

27. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 3. „Plochy veřejné infrastruktury“ u ploch OK – komerční zařízení: 

ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ text:  

„Z 250,“ 

a zároveň ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ text:  

„Z 433,“ 

a zároveň ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ řádky:  

Z 250 nutno zamezit negativním vlivům aktivit v ploše s dosahem za hranici plochy (zejména 

hlukovým vlivům). 

Z 433 Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených vodoprávním úřadem. 

Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených drážním úřadem. 

28. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

se ve skupině 4. „Plochy výroby a skladování“ u ploch VP – průmyslová výroba a sklady: 

doplňuje podmíněně přípustné využit o text: 

„stavby a zařízení pro stravování a přechodné ubytování za podmínky, že se jedná o stavby a zařízení přímo 

související s provozem areálu“ 

29. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ 

ve skupině 4. „Plochy výroby a skladování“ u ploch VP – průmyslová výroba a sklady: 

doplňuje v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ řádky:  

Z1-P06 Při silnicích a tratích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením 

umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví 

před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

Z1-P06 Nutno zamezit negativním vlivům aktivit v ploše s dosahem za hranici plochy (zejména 

hlukovým vlivům). 

30. V kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“: 

doplňuje v závěru kapitoly text: 

„Doplňující podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železniční tratě a silnic I. a 

III. třídy a stavebník bude následovně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou 

k odstranění negativních vlivů z provozu po železniční trati a silnicích I. a III. třídy, učiní tak na vlastní 
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náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby v nově navržených plochách, které by mohly být 

ohrožené hlukem z železniční tratě a silnic I. a III. třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují v jejich ochranném 

pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by 

výstavba na nově navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětné železniční trati a 

silnicích I. a III. třídy (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných 

plochách.“ 

31. V kapitole M. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie“: 

doplňuje text:  

„Vydáním územního plánu končí platnost dřívějších regulačních plánů.“ 

32. V kapitole M. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie“: 

ruší ve výčtu ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 

rozhodování text:  

„Z72“ 

a zároveň zde doplňuje text: 

„Z1-Z31“ 

33. Údaje o počtu listů Změny č. 1 Územního plánu a výkresů grafické části: 

Textová část Změny č. 1 obsahuje 2 titulní listy a 7 číslovaných stran. 

Grafická část Změny č. 1 obsahuje 2 výřezy výkresů včetně legend: 

1. Výkres základního členění území (výřez včetně legendy) M : 5 000 

2. Hlavní výkres (výřez včetně legendy) M : 5 000
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP TURNOV – TEXTOVÁ ČÁST 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a se 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.). 

Zpracovává pořizovatel. 

Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Turnov schválilo zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 254/2015 ze dne 
25.06.2015. Určeným zastupitelem byl zvolen starosta Ing. Tomáš Hocke. 

Pořizovatelem je Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města. Jako zpracovatel byl vybrán 
Ing. Eduard Žaluda. 

Pořizovatel vyhotovil návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov. 

Dne 12.10.2015 pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu 
Libereckého kraje oznámení o projednávání návrhu zadání a návrh zadání zveřejnil na úřední desce města Turnov. 
Uplatněno bylo stanovisko krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí 
(návrh zadání nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti) a 18 dalších vyjádření dotčených orgánů.  Následně pořizovatel s určeným zastupitelem 
vyhodnotil požadavky uplatněné k návrhu zadání a na jejich základě návrh upravil. Dle § 47 odst. 5 stavebního 
zákona zastupitelstvo města Turnov schválilo Zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov usnesením č. 406/2015 
ze dne 17.12.2015. 

Na základě schváleného zadání a zpracovaných Územně analytických podkladů pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností Turnov byla zpracovatelem vyhotovena dokumentace Návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Turnov. Projednávání návrhu zahájil pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona, 
kdy oznámil termín společného jednání na den 27.09.2016 jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu 
Libereckého kraje a sousedním obcím a vyzval je k uplatnění stanovisek a připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne 
společného jednání. Společné jednání se konalo za účasti zpracovatele, který přítomné seznámil s řešením 
a odpověděl na podané dotazy. 

Pořizovatel veřejnou vyhláškou dne 29.08.2016 oznámil projednávání návrhu a možnost uplatnění 
písemných připomínek ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení veřejné vyhlášky.  

V rámci dané lhůty bylo doručeno 11 stanovisek od dotčených orgánů, jedno stanovisko po termínu 
a 19 připomínek od veřejnosti.  

Během listopadu 2016 pořizovatel vyhotovil vyhodnocení využití zastavěného území a zastavitelných 
ploch vymezených v Územním plánu Turnov, což požadoval dotčený orgán hájící zájmy na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu (Krajský úřad Libereckého kraje). Toto vyhodnocení bylo přílohou žádosti 
o přehodnocení stanoviska č.j. ORM/16/2367/LAR ze dne 12.12.2016, dále byl přílohou návrh zápisu. Následně 
15.12.2016 se konalo dohodovací jednání, na kterém dotčený orgán uplatnil požadavky na úpravu zápisu. 
Upravený zápis pořizovatel předal dotčenému orgánu k odsouhlasení 09.02.2017. Dohodovací jednání bylo po 
několika úpravách zápisu ukončeno podepsáním zápisu 16.03.2017. 

Dále se konalo dohodovací jednání s dotčeným orgánem hájícím zájmy z hlediska vodního zákona (Krajský 
úřad Libereckého kraje). Dohodovací jednání se konalo 15.12.2016 a bylo po několika úpravách zápisu a jednání 
s Povodím Labe, s. p., ukončeno podepsáním zápisu 20.02.2017. 

Dále se konalo dohodovací jednání s dotčeným orgánem hájícím zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny 
Městským úřadem Turnov – odborem životního prostředí. Žádost o přehodnocení stanoviska č.j. 
ORM/17/163/LAR ze dne 20.01.2017 vyvolala dohodovací jednání konané 30.01.2017. Návrh zápisu předložil 
pořizovatel dotčenému orgánu 01.02.2017. Dohodovací jednání bylo po několika úpravách zápisu ukončeno 
podepsáním zápisu 01.03.2017.  

Dále se konalo dohodovací jednání s dotčeným orgánem hájícím zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny 
na území CHKO Český ráj (Správa CHKO Český ráj). Na základě žádosti pořizovatele č.j. ORM/17/242/LAR ze dne 
30.01.2017 o přehodnocení stanoviska se konalo jednání dne 23.02.2017. Dohodovací jednání bylo ukončeno 
podepsáním zápisu 24.02.2017. 
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Následně dne 17.03.2017 písemností č. j. ORM/17/593/LAR pořizovatel požádal v souladu s ustanovením 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o 
stanovisko k Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. K žádosti byla přiložena všechna stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci 
společného jednání o Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov vč. návrhu jejich vyhodnocení a předloženy 
byly i připomínky vč. návrhu jejich vyhodnocení. Pořizovatel obdržel stanovisko č. j. OÚPSŘ 316/2015/OÚP, KULK 
27424/2017 dne 13.04.2017. 

Na základě stanovisek a výsledku dohodovacích jednání v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního 
zákona vyhotovil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracovatele k úpravě návrhu pro 
veřejné projednání. 

Pokyny pořizovatel předal písemností č. j. ORM/17/928/LAR dne 11.05.2017. Upravená dokumentace byla 
pořizovateli doručena 14.07.2017. Následně pořizovatel písemností č. j. ORM/17/1402/LAR dne 14.07.2017 
požádal Krajský úřad Libereckého kraje o potvrzení o odstranění nedostatků dle § 50 odst. 8 stavebního zákona. 
Potvrzení pořizovatel obdržel 02.08.2017 jako písemnost č. j. OÚPSŘ/316/2015/OÚP (KULK 57894/2017). 

De 04.08.2017 pořizovatel písemností č. j.  ORM/17/1516/LAR oznámil konání veřejného projednání 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov jednotlivě městu, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním 
obcím. Zároveň 04.08.2017 pořizovatel doručil oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou, 
která byla vyvěšena dne 04.08.2017 a sejmuta 28.09.2017. Veřejné projednání se konalo 20.09.2017. 

V rámci veřejného projednání pořizovatel obdržel ve stanoveném termínu 0 připomínek, 4 námitky a 6 
stanovisek dotčených orgánů. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách pořizovatel 
doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu písemností č.j. ORM/17/1914/LAR ze dne 03.10.2017. Následně 
pořizovatel zajistil úpravu návrhu v souladu s výsledky projednání. 

2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a) 

Prokázání souladu ke všem částem politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace vydané 

krajem, které se vztahují k řešenému území a to jednotlivě po těchto částech a konkrétně. 

Zpracovává projektant. 

2.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s Politikou územního rozvoje 

Změna č. 1 ÚP Turnov (dále také jen „Změna č. 1“) je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve 

znění Aktualizace č. 1 (dále také jen „PÚR ČR“), schválené vládou ČR dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276 

a všeobecnými požadavky vyplývajícími pro řešené území z tohoto dokumentu. Řešené území se nenachází 

v rozvojové oblasti či specifické oblasti vymezené PÚR ČR. 

Území řešené Změnou č. 1 se nachází v rozvojové ose OS3 Rozvojová osa Praha – Liberec – hranice 

ČR/Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorelec), jež je vymezena v území ovlivněném silnicemi D10 a D35 při 

spolupůsobení center Mladá Boleslav a Turnov.  

Řešeného území se z PÚR ČR dále týká koridor dopravní infrastruktury silniční S5, jehož účelem je 

zkvalitnění silničního spojení Hradec Králové – Liberec (součást Ten-T). Změnou č. 1 není tento záměr dotčen.  

Změna č. 1 respektuje obecné zásady stanovené v PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů 

v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území 

řešeného změnou č. 1 se týkají zejména následující body republikových priorit: 

Pozn.: Ve všech níže uvedených bodech reaguje změna č. 1 pouze na úkoly a priority týkající se řešeného území. 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, 

struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 

Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána 

s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých 

případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive 
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obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 

přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 

hodnoty. 

 Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně 

jedinečné urbanistické struktury a krajinného rázu, je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených 

Územním plánem Turnov. Tyto nejsou Změnou č. 1 měněny, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto 

jeden ze základních předpokladů zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Změna č. 1 aktualizací zastavěného území a přehodnocením způsobu využití některých stabilizovaných 

ploch zohledňuje současný stav využití v zastavěném i nezastavěném území. 

Změna č. 1 nenarušuje přírodní, civilizační ani kulturní hodnoty území. Vymezené zastavitelné plochy 

jsou lokalizovány v přímé návaznosti na zastavěné území.  

Změna č. 1 vymezuje některé zastavitelné plochy či plochy přestavby v místech stávajících rozvojových 

ploch, vymezených ÚP Turnov, které jsou tímto rušeny. Jejich využití nevyžaduje nový zábor ZPF.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 

ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

Koncepce stanovená Územním plánem Turnov není měněna. Řešení Změny č. 1 dbá na ochranu 

ekologických funkcí krajiny, klade důraz na zachování kompaktnosti území a nepřipouští nežádoucí 

plošnou expanzi zástavby do volné krajiny. 

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 

vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanismy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat 

existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci 

nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  

Republiková priorita je Změnou č. 1 naplněna především vymezením zastavitelných ploch, které umožňují 

rozvoj občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Aktivity, které budou mít na základě svého 

charakteru (rekreační, odpočinkové, sportovní, vzdělávací a jim podobné funkce) pozitivní dopad na 

posílení sociální soudržnosti obyvatel, jsou uvažovány především v ploše přestavby Z1-P04 (OV).  

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 

i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území 

i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Při zpracování Změny č. 1 byly zohledněny požadavky ze strany města Turnov i jeho občanů, které jsou 

v souladu s urbanistickou koncepcí, stanovenou Územním plánem Turnov. S ohledem na stav a hodnoty 

území, jeho charakter, rozvojové předpoklady, význam a pozici města v sídelní struktuře, limity využití 

území a nadřazenou územně plánovací dokumentaci nebylo vyhověno požadavkům a parciálním zájmům, 

které byly v rozporu s komplexním řešením využívání území a ve svém důsledku by zhoršovaly stav území 

či jeho hodnoty.   

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a region, 

který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových 

a časových hledisek. 

Změna č. 1 respektuje prioritu zejména zohledněním širších vztahů v území. Navržený rozvoj zohledňuje 

předpoklady rozvoje města na základě dosavadního demografického a ekonomického vývoje a dle 

mezioborové koordinace stanovuje podmínky pro příznivý rozvoj všech složek území směřující 

k naplňování principů udržitelného rozvoje území v horizontu návrhového období. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch 

pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 

řešení problémů v těchto územích.  

Ekonomické aktivity bez negativního vlivu na okolí jsou umožněny ve značné části vymezených ploch 

s rozdílným způsobem využití, přičemž u některých z nich se jedná o hlavní využití.  



Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  13 

Změna č. 1 vychází ze stabilizované struktury výroby, vytváří podmínky pro její obnovu včetně rozšíření 

služeb. Kromě toho je umožněno využít areály i pro jiný typ výrobních případně skladovacích aktivit. Určitý 

potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí je spojen s umožněným rozvojem služeb a vybavenosti 

v rámci obytného území.   

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 

městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Změna č. 1 respektuje stávající podobu osídlení založenou na hustější urbanistické struktuře jednotlivých 

sídel a koncepce stanovené Územním plánem Turnov. 

Zájem města o podporu nárůstu trvale žijících obyvatel je Změnou č. 1 zohledněn zejména rozsahem 

zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

s odůvodněním je uvedeno v kapitole „10. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 

zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 

revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a 

zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání 

území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj 

území. 

Plochy změn vymezené Změnou č. 1 vycházejí z aktuálních požadavků města a jeho občanů, přičemž jsou 

lokalizovány výhradně v přímé návaznosti na zastavěné území, v místech, kde lze zajistit jejich 

bezproblémové napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury a úsporně tak řešit nároky na veřejné 

rozpočty. Změna č. 1 vymezuje několik ploch přestavby, jež jsou lokalizovány (nebo částečně) 

v zastavěném území, čímž je podpořeno hospodárné využití zastavěného území a chráněno území volné 

krajiny.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 

lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací 

činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 

rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, 

lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 

podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a k zajištění 

ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru 

v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 

činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny 

a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Změna č. 1 respektuje veškeré zásady ochrany přírody a krajiny včetně konkrétních nástrojů této ochrany 

(vyhlášené velkoplošné zvláště chráněné území, přírodní památky, významné krajinné prvky a další).  

Změna č. 1 do výše uvedených lokalit nesituuje žádné rozvojové záměry, které by mohly narušit či 

negativně ovlivnit předmět jejich ochrany, charakter krajiny či krajinný ráz.  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 

člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 

omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

V řešení Změny č. 1 nejsou navrhovány žádné prvky s efektem liniové bariéry v území. Realizací zástavby 

v zastavitelných plochách či v plochách přestavby vymezených Změnou č. 1 nedojde ke srůstání 

jednotlivých sídel, zastavitelné plochy jsou vymezeny výhradně ve vazbě na zastavěné území.  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 

souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve 

specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její 

přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých 
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měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů 

a zachování prostupnosti krajiny.  

Priorita se netýká přímo řešení Změny č. 1. V rámci řešení Změny č. 1 je kladen důraz na ochranu volné 

krajiny a její dostupnost ze sídel reprezentovaná zejména ochranou a zachováním pásů veřejné zeleně 

uvnitř sídla s propojením směrem do volné krajiny a do rekreačních zázemí města.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 

cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 

propojení míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 

cyklo, lyžařská, hipo).  

V rámci opatření zaměřených na podporu cestovního ruchu jsou vymezovány zastavitelné plochy pro 

funkce umožňující rozvoj činností podporujících cestovní ruch (občanské vybavení, služby, technická 

a dopravní infrastruktura apod.). Vymezení ploch zvyšujících rekreační využitelnost území je koordinováno 

se zájmy ochrany přírody a krajiny. Turistika a cestovní ruch jsou podpořeny zachováním ploch veřejných 

prostranství, které zajišťují ochranu stávajících turistických a cyklistických tras. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 

a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 

infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 

hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo 

jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními 

v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 

odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 

předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních 

účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických 

opatření na eliminaci těchto účinků).  

Priorita se netýká přímo řešení Změny č. 1. Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená územním plánem 

není Změnou č. 1 dotčena. Změna č. 1 nevymezuje liniové záměry dopravní infrastruktury, tvořící liniové 

bariéry v krajině, způsobující její fragmentaci.  

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 

infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 

uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 

infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 

ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 

vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Priorita se netýká přímo řešení Změny č. 1.  Nové zastavitelné plochy a plochy přestaveb jsou situovány 

v místech s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou, realizace výstavby tak nebude 

představovat výrazný dopad na veřejné rozpočty.  

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 

limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným 

uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované 

výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 

dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

Respektováním podmínek využití jednotlivých ploch, stanovených v ÚP Turnov, se Změna č. 1 snaží 

o minimalizaci negativních dopadů výrobní činnosti, koncentrované dopravy a dalších vlivů na kvalitu 

bydlení ve městě. Návrhové plochy pro obytnou zástavbu jsou vymezovány v přímé návaznosti na stávající 

plochy s převažujícím využitím ploch pro bydlení a bez návaznosti na koncentrovanou průmyslovou 

výrobu.  

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných 

škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
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povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 

přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako 

alternativy k umělé akumulaci vod.  

 V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 

dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

Opatření na ochranu před povodněmi a ochranná protierozní opatření směřující k celkovému zvyšování 

ekologické stability krajiny stanovuje ÚP Turnov. Změna č. 1 koncepci stanovenou ÚP Turnov respektuje 

a nemění.  

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 

zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 

přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy ve stanoveném záplavovém území nebo jeho aktivní zóně. 

V záplavovém území se nachází několik stávajících objektů. Vymezením zastavitelných ploch mimo 

záplavové území vytváří Změna č. 1 podmínky pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 

vzniku povodňových škod do území bez tohoto ohrožení. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 

podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 

dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 

venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech 

partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve 

prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 

silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení 

městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a 

dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

Koncepce veřejné infrastruktury není Změnou č. 1 měněna. Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě 

na plochy stabilizované tak, aby bylo možné zajistit efektivní zásobování pitnou vodou a energiemi a 

bezproblémové napojení na stávající sítě veřejné infrastruktury.  

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve 

všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 

kvalitních veřejných městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i 

soukromého sektoru s veřejností.  

Změna č. 1 zohledňuje ve svém řešení další rozvoj území, vytváří vyvážené podmínky pro všechny důležité 

aktivity, které v území probíhají, dodržuje občanská práva a zajišťuje nejlepší životní podmínky obyvatel. 

Řešení klade důraz na ochranu stávající občanské vybavenosti a umožnění jejího dalšího rozvoje. 

Stabilizován a chráněn je systém veřejných prostranství jako základní matrice území zajišťující prostupnost 

území a dostupnost pozemků.  

Zastavitelné plochy jsou situovány ve vazbě na stávající a navrhované systémy veřejné infrastruktury tak, 

aby bylo zajištěno jejich efektivní využívání nenáročné na veřejné rozpočty, ale zároveň v maximální 

možné míře zohledňující požadavky soukromých vlastníků pozemků a veřejnosti.  

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy 

a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou 

dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných 

prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro 

rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility 

a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších 

a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

Priorita se netýká řešení Změny č. 1. Koncepce stanovená ÚP Turnov v oblasti dopravy není měněna.  
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(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 

tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Změna č. 1 nemění koncepci technické infrastruktury stanovenou ÚP Turnov. Koncepce zajišťuje vysokou 

kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. V návrhových plochách Změna č. 1 prověřila jejich 

napojitelnost na sítě technické infrastruktury bez nutnosti vysokých nároků na veřejné výdaje – 

provozované sítě technické infrastruktury se nacházejí v dosahu všech vymezených zastavitelných ploch.  

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 

z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 

respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

Priorita se netýká řešení Změny č. 1.  

 (32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 

částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 

věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  

Urbanistická koncepce, stanovená v ÚP Turnov není měněna. Při vymezování zastavitelných ploch pro 

bydlení byla posouzena kvalita bytového fondu ve všech místních sídlech a městských částech. Změna č. 1 

prověřila funkční využití a využitelnost celého území a vymezila v řešeném území také plochy přestavby, 

čímž v souladu se stavebním zákonem, PÚR ČR a ZÚR SK napomáhá hospodárnému využití zastavěného 

území.  

2.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Řešené území a lokality dotčené Změnou č. 1 jsou podřízeny Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje (dále 
též jen „ZÚR LK“). ZÚR LK byly vydány Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 21. 12. 2011 usnesením 
č. 466/11/ZK a nabyly účinnosti dne 22. 1. 2012. Změna č. 1 reaguje pouze na odstavce nebo jejich části týkající 
se lokalit řešených Změnou č. 1.: 

(A.) Stanovení priorit územního plánování Libereckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Zajištění sociální soudržnosti obyvatel území 

(P20) Prostředky a nástroji územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území: 

- navrhovat a rozvíjet pouze kvalitní a příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel vybavených 

nabídkou pracovních příležitostí, potřebnou veřejnou infrastrukturou, dostatečným zastoupením 

veřejných prostranství a veřejné zeleně, respektující ochranu přírody a krajiny, 

- stanovením územně technických podmínek v rámci komplexního rozvoje obcí a v souladu s určením 

a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v ZÚR LK zajistit předpoklady pro vysokou 

životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami vč. dobrých podmínek pro trávení 

volného času a vzdělání pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů, 

- vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho dalšími 

uživateli. 

Při zpracování změny č. 1 byly prověřeny veškeré požadavky ze strany města Turnov a jeho obyvatel. 
Byla zohledněna místní specifika, urbanistický a architektonický ráz území, přičemž byl kladen důraz na 
kompaktnost území, zachování urbanistické struktury a koncentraci rozvojových aktivit v přímé vazbě 
na zastavěné území a uvnitř zastavěného území. Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy pro 
rozvoj bydlení, čímž by měla být uspokojena poptávka po bydlení ve městě. Zároveň klade Změna č. 1 
důraz na související rozvoj občanské vybavenosti a ploch, jejichž využití napomůže k růstu pracovních 
míst. V souladu s výše uvedenými prioritami, stanovenými ZÚR LK, zajistí využití vymezených ploch 
rezidenční rozvoj, rozvoj v oblasti občanské vybavenosti, vznik nových pracovních míst a v celkovém 
kontextu posílení sociální soudržnosti obyvatelstva a s ní spojené zvýšení kvality života i celkové 
atraktivity území. 
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(P26) Pro potřeby diferenciace územně plánovacích přístupů ve smyslu principů udržitelného rozvoje zpřesňují 

ZÚR LK na území kraje vymezení republikově významných rozvojových oblastí, rozvojových os 

a specifických oblastí stanovených v PÚR ČR a vymezují další charakterem obdobné oblasti a osy 

nadmístního významu a pro všechny z nich stanovují zásady pro rozhodování o změnách v území 

a konkrétní úkoly pro územní plánování, přičemž sledují následující priority: 

- v území stanovených rozvojových oblastí a rozvojových os kraje podporovat efektivní využívání území 

pro stabilizaci a rozvoj hospodářských a sociálních funkcí a jejich zajištění odpovídající technickou 

vybaveností a dopravní obsluhou, při zachování nezastupitelných přírodních a kulturních hodnot 

a dostatečném zastoupení veřejné zeleně, 

- vytvářet předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 

zemědělského, vojenského a jiného původu), 

- podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 

a technické infrastruktury; dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na prostupnost 

krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny - je-li to účelné, do společných koridorů 

Změna č. 1 respektuje polohu města Turnov v rozvojové oblasti nadmístního významu ROB3 Rozvojová 
oblast Turnov. 

 Podporu efektivního využívání území pro stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí zajišťuje 
změna č. 1 vymezením ploch přestavby Z1-P02, Z1-P06 (VP – průmyslová výroba a sklady). Přestavba 
území a realizace uvažovaného záměru, společně s předpokládanou regenerací ploch veřejných 
prostranství, veřejné zeleně a vznikem nových relaxačních a odpočinkových ploch, bude mít pozitivní 
dopad na zvýšení atraktivity území a zvýšení jeho využitelnosti.  

Sociální funkce je Změnou č. 1 podpořena zejména vymezením rozvojových ploch občanského 
vybavení. Jedná se plochu přestavby Z1-P04 (OV). 

Vymezením ploch přestavby v zastavěném území přispívá změna č. 1 k jeho hospodárnému 
využití, přičemž vytváří předpoklady pro obnovu jeho využití novým způsobem.  

(P31) Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními 

vlivy na sociální soudržnost obyvatel: 

- věnovat trvalou pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel a dalších uživatelů území, 

které se promítají a budou promítat do měnících se nároků na systémy technické a občanské 

vybavenosti (školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, sport a tělovýchova, veřejná správa apod.) 

- věnovat trvalou pozornost územím se sníženou a klesající nabídkou pracovního uplatnění, hledat 

vhodné nástroje intervencí včetně územně plánovacích opatření na podporu rozšíření nebo zlepšení 

nabídky pracovních příležitostí 

Při zpracování změny č. 1 byl prověřen demografický vývoj města Turnova. V souvislosti s dlouhodobě 
stabilním počtem obyvatel byly prověřeny požadavky města a jeho občanů. Důraz byl kladen na 
vymezení dostatečného množství ploch pro rezidenční rozvoj města, které uspokojí poptávku po trvalém 
bydlení v obci, přičemž byla zohledněna urbanistická struktura a charakter jednotlivých sídel. V této 
souvislosti bylo nutné zajistit rovněž odpovídající rozvoj občanského vybavení, zejména pro zajištění 
sociální soudržnosti obyvatel. Dále byl kladen důraz na vymezení ploch, jejichž využití by napomohlo 
k vytvoření pracovních příležitostí, v místech, kde jejich využití nejméně naruší pohodu bydlení. 
V případě uskutečnění záměrů, pro které jsou zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezeny, by tak 
mělo dojít k rovnoměrnému rozvoji města, který nenaruší sociální soudržnost a zajistí pozitivní 
populační vývoj.  

(B.) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR ČR a vymezení dalších 

rozvojových oblastí a rozvojových os se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým 

významem přesahují území více obcí 

(B.1) Rozvojové oblasti 

 Rozvojové oblasti nadmístního významu 

(Z2) Ve vymezených rozvojových oblastech nadmístního významu podporovat rozvoj hospodářských 
a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu kraje ve všech jeho částech 
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ROB3 Rozvojová oblast Turnov 

Centrum osídlení a obce v jeho spádovém obvodu: Turnov, Ohrazenice, Karlovice, Modřišice, Přepeře, 

Příšovice, Svijany, Pěnčín, Lažany, Čtveřín, Paceřice, Jenišovice, Žďárek, Sychrov, Radimovice.  

Úkoly pro územní plánování: 

a)  Ve smyslu principů udržitelného rozvoje zpřesnit zónování rozvojové oblasti na úrovni ÚPD 

jednotlivých zahrnutých obcí na územní části pro přednostní umisťování ekonomických  aktivit a na 

územní části pro přednostní umisťování bydlení a příměstské rekreace a tím zajistit podmínky pro 

plynulý a harmonický přechod na navazující území venkovského prostoru. 

b) Upřesnit, chránit a řešit uzemni souvislosti koridorů pro trasování významných dopravních silničních 

a železničních cest republikového významu: 

 - vedení koridoru územní rezervy pro kapacitní silnici S5 v úseku Turnov (Rádelský Mlýn) – Jičín / 

Úlibice, 

 - vedeni koridoru železniční trati Praha - Turnov - Liberec - Frydlant – PL/ Zawidow (koridor 

kombinované dopravy), 

 - vedeni koridoru modernizované železniční trati Turnov - Jičín - Hradec Králové. 

c) Regulovat rozvoj ekonomických aktivit vč. umisťování obslužných a zábavních zařízení v kontaktu se 

zvláště chráněným územím CHKO Český ráj ve všech souvislostech. 

 Rozvoj nových ekonomických aktivit na místech přípustných zajistit odpovídajícími obytnými 

kapacitami.  

 Návrhy nových ploch pro bydlení zajistit odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury a veřejných 

prostranství. 

 Rozsah návrhových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu 

s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech. 

d) Zohlednit vybavenost nástupního centra cestovního ruchu Turnov ve vztahu k Českému ráji. 

e) Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní 

struktuře.  

 Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak 

minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb.  

 Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, regulovat umístění a koncentraci obslužných 

a zábavních zařízení podél komunikační sítě. 

 Chránit přírodní vodní plochy a přirozené průběhy vodních toků, údolních niv před nevratnými 

urbanizačními zásahy.  

f)  Vytvářet uzemni podmínky pro protierozní opatření a efektivní protipovodňovou ochranu na toku 

Jizery a jejich přítocích - podporovat rozliv a zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování 

povrchového odtoku. 

g)  Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity ORP Turnov, ORP Liberec a mimokrajských ORP Mlada 

Boleslav (Středočeský kraj), ORP Jičín (Královéhradecký kraj), ale i Krajských úřadů Libereckého, 

Středočeského a Královéhradeckého kraje. 

Změna č. 1 respektuje polohu města Turnov v rozvojové oblasti ROB3 Rozvojová oblast Turnov. 

Územní podmínky pro zlepšování dopravní sítě vychází z koncepce veřejné infrastruktury, 
stanovené Územním plánem Turnov, která není Změnou č. 1 měněna.  

Během zpracování změny č. 1 byly prověřeny požadavky na vymezení ploch pro rozvoj 
ekonomických aktivit, přičemž byla prověřena jejich lokalizace. Nové zastavitelné plochy pro bydlení byly 
vymezeny výhradně v návaznosti na stávající zástavbu a v kontaktu s veřejnou infrastrukturou a 
veřejnými prostranstvími. Při prověření požadavků na rozvoj ploch pro bydlení v městě byl analyzován 
a zohledněn sociodemografický vývoj města.  

Změna č. 1 prověřila plochy, jejichž využití bylo ÚP Turnov podmíněno zpracováním územní 
studie a již zpracované územní studie byly zohledněny při úpravách (či změnách) vymezení 
zastavitelných ploch.  

Rozvojové plochy, vymezené změnou č. 1, jsou lokalizovány v maximální možné míře 
v zastavěném území nebo jeho přímé návaznosti. Tímto je akcentována snaha o intenzifikaci 
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a maximalizaci hospodárného využití zastavěného území. Princip intenzifikace využití zastavěného 
území přednostně před zástavbou volných ploch je změnou č. 1 naplněn zároveň vymezením ploch 
přestavby v zastavěném území. 

Změna č. 1 prověřila a částečně upravila některé podmínky využití jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití, na něž je řešené území Územním plánem Turnov členěno. Zároveň byly 
prověřeny individuální podmínky využití u jednotlivých zastavitelných ploch, vymezených ÚP Turnov, 
tak, aby došlo k zvýšení využitelnosti daných ploch. 

(B.1) Rozvojové osy 

Řešené území je dotčeno rozvojovou osou republikového významu ROS1 a rozvojovými osami nadmístního 

významu ROS2 a ROS6. Ze ZÚR LK proto vyplývají pro územně plánovací dokumentaci města následující zásady a 

úkoly pro územní plánování. 

Rozvojové osy I. řádu – republikového významu 

(Z3) V rozvojové ose republikového významu v prostorových vazbách na významné dopravní koridory 
podporovat požadavky na změny v území, posilující význam propojení rozvojové oblasti Liberec 
s rozvojovou oblastí Praha a se sousedními státy (Německo / Polsko). 

ROS1 Praha – hranice kraje – Turnov – Liberec – Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou – hranice ČR / 
Německo, Polsko 

Rozvojová osa republikového významu propojující pražskou a libereckou rozvojovou oblast se sousedními 
státy je založena na silničním propojeni R10 Praha – Turnov, R35 Turnov – Liberec, I/35 Liberec – Bily 
Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR (Zittau – Bautzen, Gorlitz/Zgorzelec) a na železničním 
spojeni Praha - Turnov - Liberec - hranice ČR. Rozvojová osa je na území LK v celém rozsahu součástí 
rozvojových oblastí ROB1 Liberec a ROB3 Turnov. 

Úkoly pro uzemni plánování: 

a) Upřesnit koridory pro kapacitní dopravní tahy napojující území Libereckého kraje na významné 
dopravní cesty v Německu, vymezené v ZUR: 
- silnice I/35 - Liberec - Bily Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou - hranice ČR (Zittau), 
- železniční trať Liberec - Chrastava - Hrádek nad Nisou - hranice ČR (Zittau). 

b) Upřesnit vedení koridoru železniční tratě Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant – hranice ČR (Zawidow) 
pro kombinovanou dopravu mezinárodního významu. 

c)  Řešit uzemní souvislosti návaznosti koridoru modernizované železniční tratě Turnov - Jičín - Hradec 
Králové. 

d) Vytvářet uzemní podmínky pro vznik veřejného logistického centra (VLC) napojeného na železniční, 
silniční a případně i leteckou dopravu za účelem poskytováni širokého spektra logistických služeb 
v rámci zapojení do evropské sítě VLC. 

e) Zkvalitňovat systémy veřejné dopravy, zohlednit Projekt společného využiti železničních 
a tramvajových trati. 

f) V rámci rozvojové osy vytvářet uzemní podmínky pro rozvoj cyklodopravy. 
g) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity se sousedním Středočeským krajem a sousedními regiony 

Německo - Sasko a Polsko - Dolní Slezsko. 

(Z4) Ve vymezených rozvojových osách nadmístního významu v prostorových vazbách na významné dopravní 
cesty podporovat požadavky na změny v území, posilující význam propojení rozvojové oblasti Liberec na 
rozvojové oblasti Hradec Králové / Pardubice a Ústí nad Labem. 

Rozvojové osy II. řádu – nadmístního významu 

ROS2 Turnov – hranice kraje – Jičín – Hradec Králové 

 Koridor propojující rozvojové oblasti ROB1 Liberec a ROB3 Turnov s rozvojovou oblastí Hradec Králové / 
Pardubice, založeny na silničním propojeni I/35 Turnov – hranice kraje – Jičín / Úlibice - Hradec Králové - 
Olomouc. Dotčené území obcí mimo rozvojovou oblast ROB3 Turnov: Hrubá Skála, Rovensko pod 
Troskami, Ktová (ORP Turnov). 
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Úkoly pro územní plánování: 

a) Vymezit, chránit a řešit uzemni souvislosti vedeni koridoru kapacitní silnice S5 v úseku Turnov - Jičín 
/ Úlibice. 

b) V rámci modernizace úseku Turnov – Rovensko pod Troskami na železniční trati Turnov – Jičín – 
Hradec Králové sledovat v širších souvislostech Libereckého a Královéhradeckého kraje budoucí 
možnost modernizace cele trati. 

c) Zohlednit vazby ekonomických aktivit v rozvojové ose na kulturní hodnoty a rekreační potenciál SOB7 
Česky ráj jih a SOB8 Česky ráj sever se zvláštní ochranou přírody. 
Minimalizovat negativní vlivy ekonomického rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území: 
- vhodným vedením a technickým řešením tras, 
- regulací rozsahu zastavitelných ploch v území obcí dotčeného vymezením ROS2 se stanovenými 
pravidly pro jejich využiti, 
- dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech a doprovodné zeleně na 
tranzitních trasách. 

d)  Řešit uzemni souvislosti těsnější funkční a prostorové provázanosti ROS2 a ROB4 Semily - Železný 
Brod. 

e) V rámci rozvojové osy vytvářet uzemní podmínky pro rozvoj cyklodopravy. 
f) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity se sousedními kraji Královéhradeckým a Středočeským. 

Rozvojové osy III. řádu – nadmístního významu 

ROS6 Turnov – Železný Brod – Tanvald 

Koridor propojující rozvojové oblasti ROB3 Turnov, ROB4 Semily - Železný Brod a ROB1 Liberec (východ), 
založeny na existujícím silničním a železničním propojeni Turnov - Železný Brod - Tanvald. 

Dotčené území obci mimo rozvojové oblasti ROB3 Turnov, ROB4 Semily - Železný Brod a ROB1 Liberec: 
Rakousy, Mala Skala (ORP Turnov), a Líšný, Koberovy, Radčice, Jílové u Držkova, Loužnice, Držkov (ORP 
Železný Brod). 

Úkoly pro uzemni plánování: 

a) Reagovat na zvýšené sezónní dopravní zátěže území přechodnými uživateli území s významným vlivem 
jednodenní návštěvnosti odpovídajícími kapacitami dopravní sítě a vybavenosti, řešit zajištěni 
dopravy v klidu v souvislosti s rozvojem rekreačních aktivit. 

b)  Zohlednit vazby rekreačních a dalších ekonomických aktivit v rozvojové ose na SOB8 Česky ráj sever 
se zvláštní ochranou přírody. Minimalizovat negativní vlivy rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty 
v území: 
- technickým řešením tras ve složitých geomorfologických podmínkách, 
- regulaci rozsahu zastavitelných ploch v území obci dotčeného vymezením osy se stanovenými 
pravidly pro jejich využiti, 
- dostatečným zastoupením veřejné zeleně v urbanizovaných částech a doprovodné zeleně na 
tranzitních trasách, 
- návrhem řešeni efektivní protipovodňové ochrany a regulace na Jizeře a přítocích. 

c)  Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity mezi úřady ORP Turnov, Železný Brod, Semily, Tanvald 
a Jilemnice. 

Změna č. 1 respektuje polohu města Turnov v rozvojových osách ROS1, ROS2 a ROS6 a s tím spojené 
úkoly pro územní plánování vymezené ZÚR LK. Jednotlivé úkoly jsou řešeny zejména koncepcemi 
stanovenými Územním plánem Turnov, které nejsou Změnou č. 1 měněny.  

 Během zpracování změny č. 1 byly prověřeny veškeré požadavky ze strany města Turnov a jeho 
občanů, přičemž při stanovování potřeby vymezení zastavitelných ploch byla poloha Města v rozvojové 
oblasti a rozvojových osách zohledněna a počítána za jeden z klíčových atributů řešeného území. 

(D.) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního 

významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 

systému ekologické stability a územních rezerv 

(D.1) Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Řešeného území se týkají následující záměry vymezené ZÚR LK v oblastech: 
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Silniční doprava 

  Koridory mezinárodního významu 

 D01B – územní rezerva pro kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – 

hranice LK (Úlibice) 

Koridory regionálního významu 

 D18D – územní rezerva pro silnici II/283, úsek Turnov - Semily 

      Železniční doprava 

Koridory mezinárodního významu 

 Železniční spojení Praha-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec-Frýlant-Černousy/Zawidów (PL) 

 D26 úsek hranice LK – Turnov – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvoukolejnění. 

Koridory republikového významu – napojení na Královéhradecký kraj 

 Železniční spojení Turnov - Jičín – Hradec Králové 

D29A - úsek Turnov - Rovensko pod Troskami, modernizace jednokolejné trati s novostavbami dílčích 

úseků, elektrizace. 

Železniční spojení Turnov - Semily – Jaroměř 

D31A – úsek Turnov - Semily - Košťálov, optimalizace trati, elektrizace 

Propojení turistických oblastí 

Multifunkční turistické koridory (cyklo, pěší, lyže, event. voda) 

 D41A – koridor Jizera, Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Semily - Jablonec nad Jizerou - 

Rokytnice nad Jizerou - Kořenov. 

(D.2) Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury 

Energetika 

Koridory nadmístního významu 

 E36_37 – vedení VVN 110 kV, úsek odbočení ze stáv. vedení do TR Turnov 

Plochy nadmístního významu 

 E21 – transformovna Turnov 

Výše uvedené záměry ve správním území města Turnov jsou řešeny Územním plánem Turnov, ve kterém 
jsou řešeny v souladu se ZÚR LK. Jejich řešení není Změnou č. 1 žádným způsobem dotčeno či měněno.  

Skladebné prvky ÚSES (či jejich části) regionálního biogeografického významu 

Biocentra 

 RC386 Hruboskalsko 

Biokoridory 

 RK675 

Výše uvedené skladebné prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny a územně 
stabilizovány v souladu se ZÚR LK Územním plánem Turnov a nejsou Změnou č. 1 dotčeny ani měněny. 

(E.) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území kraje 

(E.3) Zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot 

Ekonomická základna kraje 
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(Z58) Územně technickými a správními opatřeními vytvářet potřebné předpoklady pro vznik nových 

ekonomických aktivit intenzifikací využití stávajících výrobních zón i přípravou ploch nových včetně 

zajištění rezerv pro velké a strategické investory a vzdálenější časový horizont.  

Úkoly pro územní plánování: 

a) Připravit územní podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit v celém využitelném území kraje, 
zejména: 
- aktivity republikového a nadmístního významu v zónách pro přednostní umísťování ekonomických 

aktivit rozvojových oblastí a rozvojových os, 

- další aktivity nadmístního významu v ostatních centrech osídlení ve vazbách na vymezené rozvojové 

osy. 

b) Rozhodující kapacity ekonomické základny kraje rozvíjet koordinovaně v souladu s UPD obcí 
v dopravně nejpřístupnějších a technicky zajištěných centrech osídleni: Liberec, Jablonec nad Nisou, 
Turnov, Česka Lípa, Nový Bor na rozvojových osách I. - III. řadu. 

e) V UPD obci připravovat dalši plochy vyroby včetně rezerv pro vzdalenějši časovy horizont. 

Zlepšování podmínek pro ekonomický rozvoj je jedním z cílů Změny č. 1, která pro rozvoj průmyslové 
výroby vymezuje plochy přestavby Z1-P02, Z1-P06. Veškeré plochy pro ekonomický rozvoj města jsou 
lokalizovány v přímé vazbě na technickou a dopravní infrastrukturu.  

Občanské vybavení 

(Z58) Zlepšovat podmínky pro rozvoj občanského vybavení. 

 Úkoly pro územní plánování: 

a) Územně podporovat rozvoj kultury a zájmových aktivit ve vztahu ke stabilizaci obyvatelstva a k využití 
volného času. 

b) Podporovat využiti opuštěných výrobních areálů pro zřizování center volného času v integraci s funkcí 
obchodní, společensko-zábavní, tělovýchovnou a tzv. kongresovou turistikou. 

c) Řešit a podporovat rozvoj veřejné vybavenosti jako důležitý předpoklad a součást: 
- revitalizace městských center, 

- regenerace obytných souborů, 

- nového využiti tzv. brownfields, 

- nového využiti technických a historických památek, 

- dovybavení obcí s významnou rekreační funkcí, 

- snižování existujících regionálních disparit. 

e) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťovaní a rozvoj významných zařízení veřejného 
občanského vybavení ve smyslu jejich účelného využívání v rámci sídelní struktury. 

Zlepšování podmínek pro rozvoj občanského vybavení je jedním z cílů Změny č. 1. Pro rozvoj občanského 
vybavení vymezuje Změna č. 1 plochu přestavby Z1-P04 (občanské vybavení – OV). 

(Z60) Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek cestovního ruchu 

v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných rekreačních oblastí a podoblastí 

cestovního ruchu. 

Úkoly pro územní plánování: 

- vytvářet územní podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, 

Změna č. 1 respektuje zařazení města Turnov jako polyfunkčního střediska cestovního ruchu. 
Vymezením rozvojové plochy občanské vybavenosti (plocha přestavby Z1-P04) plní úkol vytvoření 
územních předpokladů pro dostatečnou síť občanského vybavení s kvalitní dopravní dostupností, 
stanovený ZÚR LK. 

(G.) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 

obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(G.1) Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb (VPS) 
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(Z68) Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby. 

 Turnov: D26, D29A, D31A, E36_37 

(G.2) Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) 

(Z69) Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 

opatření. 

 Turnov: D41A, P05_1, K31V,N, RC386, RK675 

Výše uvedené VPS a VPO jsou vymezeny v souladu se ZÚR LK Územním plánem Turnov a nejsou Změnou 
č. 1 nijak dotčeny ani měněny. 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNU, ZEJMÉNA S POŽADAVKY 

NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 

A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 4, písm. b) 

Vyhodnocení po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a § 19 stavebního zákona, které se vztahují ke 

změně územního plánu. 

Zpracovává projektant. 

3.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s cíli územního plánování 

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

ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. 

Změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území při respektování koncepce 

rozvoje území a dalších dílčích koncepcí, stanovených Územním plánem Turnov.  

Míra využití území je definována zastavěným územím, které je Změnou č. 1 respektováno a současně 

aktualizováno v souladu s § 58 zákona č. 153/2006 Sb., a podmínkami využití jednotlivých ploch 

s rozdílným způsobem využití. Ty jsou Územním plánem Turnov stanoveny a Změnou č. 1 částečně 

upraveny tak, aby rozvoj jednotlivých sídel splňoval principy udržitelného rozvoje. 

Změna č. 1 vytváří příležitosti k realizaci rozvojových záměrů v řešeném území za účelem předcházení 

negativních vlivů možné stagnace (celkový úpadek sídel, odliv obyvatel, rušení služeb a vybavenosti, 

degradace veřejných prostranství a další negativní jevy). Změna č. 1 v souladu se všemi koncepcemi 

stanovenými Územním plánem Turnov vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby za účelem 

posílení pilířů soudržnosti společenství obyvatel území, hospodářského rozvoje a příznivého životního 

prostředí. 

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

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 

a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Změna č. 1 prověřila účelné využití a prostorové uspořádání řešeného území, na základě čehož aktualizuje 

zastavěné území a částečně upravuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Změna č. 1 dosahuje souladu s cílem (2) respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 

stanovených legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Zásadním 

předpokladem pro dosažení souladu s cílem (2) je splnění požadavků vyplývajících ze zadání Změny č. 1 

schváleného zastupitelstvem města. Vyhodnocení splnění požadavků zadání je uvedeno v samostatné 

části Odůvodnění. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a rozumného využití 

společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou účastníků 

procesu pořizování Změny č. 1 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti atd.). 
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(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 

složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

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

území. 

Změna č. 1 respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území, 

stanovenou v platném ÚP Turnov. Dále respektuje stanovené podmínky plošného a prostorového 

uspořádání, které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným 

způsobem využití.  

Nové zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny na základě předpokládané potřeby, která 

vychází z polohy sídla v rámci širšího osídlení, demografického vývoje a dalších aspektů (viz kapitola „10. 

2 textové části Odůvodnění Změny č. 1). Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, 

které by omezily či narušily přírodní, kulturní a civilizační hodnoty řešeného území, nebo které by 

znemožnily jejich ochranu. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze 

pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 

pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 

informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 

souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací 

dokumentace výslovně nevylučuje. 

Požadavky na prověření ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, ve kterých je vhodné 

vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

nebyly součástí zadání Změny č. 1.  

Změna č. 1 možné způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití, definované v Územním plánu 

Turnov hlavním, přípustným, podmíněně přípustným a nepřípustným využitím, prověřila a upravila.  

3.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Veškeré dostupné podklady (ÚAP, nadřazená ÚPD, data dotčených orgánů apod.) a informace o řešeném 

území byly během zpracování Změny č. 1 podrobně analyzovány. Základním podkladem pro zjištění a 

posouzení stavu území byly územně analytické podklady ORP Turnov zahrnující podrobně a kvalifikovaně 

zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje území. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území byly 

identifikovány a potvrzeny na základě vlastního terénního průzkumu projektanta, konzultací 

s představiteli obce a studiem relevantních podkladů. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 

území, 

Koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, je stanovena Územním plánem Turnov. Změna č. 

1 tuto koncepci plně respektuje a nemění. Změnou č. 1 jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy 

přestavby v souladu s touto i dalšími dílčími koncepcemi  

Změna č. 1 zároveň ruší některé zastavitelné plochy, které s ohledem na nově zjištěné okolnosti 

v řešeném území stanoveným koncepcím neodpovídají nebo již byly využity (převedeny do 

stabilizovaných ploch). 
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c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, 

rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

Jedním z důvodů pořízení Změny č. 1 je definování nových záměrů vlastníků pozemků na provedení změn 

v území. Změna č. 1 prověřila a posoudila potřebu těchto změn v území a s ohledem na hospodárné 

využívání území a s ohledem na vliv na veřejnou infrastrukturu vymezuje nové zastavitelné plochy a 

plochy přestavby. Veškeré návrhové plochy jsou Změnou č. 1 prověřovány ze všech výše uvedených 

hledisek.  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 

území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Změna č. 1 respektuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území 

vyplývající z platného ÚP Turnov. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 

s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,  

Změna č. 1 respektuje plochy, ve kterých je platným ÚP Turnov rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie s cílem prověřit a navrhnout podrobnější podmínky pro umístění 

a uspořádání staveb zejména s ohledem na charakter a hodnoty území. Změna č. 1 prověřila tyto plochy 

a ve svém řešení zohlednila již zhotovené a evidované územní studie, dle kterých upravila dotčené lokality. 

Dále změna č. 1 stanovuje podmínku zpracování územní studie pro rozsáhlou plochu pro bydlení, aby bylo 

zajištěno vhodné řešení této lokality ve vztahu k okolní zástavbě, veřejným prostranstvím, technické 

infrastruktuře apod. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

S ohledem na charakter měněných částí Územního plánu Turnov nebylo Změnou č. 1 navrženo pořadí 

změn v území (etapizace). 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Změna č. 1 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním 

plánem Turnov, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě 

blízká opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 

důsledků. Jedná se zejména o opatření zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná 

protierozní a revitalizační opatření nestavebního charakteru. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování náhlých hospodářských změn,  

Územní plán Turnov stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a vedle hlavního 

využití určuje možnosti dalšího funkčního využití v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití. 

Tím je deklarována snaha umožnit širší využívání zastavěného i nezastavěného území a pružně tím 

reagovat na hospodářské a společenské změny. Tento princip je Změnou č. 1 plně respektován. 

Změna č. 1 dále vymezením některých zastavitelných ploch či ploch přestavby vytváří předpoklady k 

realizaci záměrů, jež budou mít vedle zvýšení atraktivity území pozitivní dopad na konkurenceschopnost 

města. Ta je do značné míry určena tím, jak je město schopno reagovat na současnou, popř. výhledovou 

poptávku společnosti a ekonomiky, přičemž Územní plán Turnov i Změna č. 1 vytváří v území příležitosti k 

uspokojení této poptávky. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Sídelní struktura řešeného území je definována především vymezením zastavěného území. To je 

vymezeno Územním plánem Turnov a v souladu s § 58 zákona č. 183/2006. Sb. aktualizováno Změnou č. 1.  

Rozvoj sídelní struktury, který navazuje na současnou míru využití území, je umožněn při dodržení všech 

podmínek definovaných Územním plánem Turnov a Změnou č. 1, ve stabilizovaných plochách 

zastavěného území a v zastavitelných plochách nebo v plochách přestavby. Ty jsou vymezeny v souladu 

s koncepcí rozvoje území i dalšími dílčími koncepcemi, stanovenými Územním plánem Turnov. 
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j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na 

změny v území, 

Změna č. 1 respektuje urbanistickou koncepci stanovenou platným ÚP Turnov a klade mimořádný důraz 

na lokalizaci zastavitelných ploch ve vazbě na zastavěné území a infrastrukturu města tak, aby nároky na 

vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů byly co nejmenší. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Podmínky pro zajištění civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany jsou zakotveny v příslušných 

koncepcích stanovených Územním plánem Turnov, jež nejsou Změnou č. 1 měněny. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Změna č. 1 neurčuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů 

na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umisťování záměrů vyvolávajících negativní vlivy 

na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Změna č. 1 nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie 

a památkové péče, 

Při zpracování Změny č. 1 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších 

technických, přírodovědných a humanitárních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické 

podklady zpracované na úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 

nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast. 

Změna č. 1 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, důvody a stanoviska věcně i místně 

příslušných orgánů jsou uvedeny v kapitole „6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí“. 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 4, písm. c) 

Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, které 

se týkají obsahu změny územního plánu.  

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. 1 je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška č. 501/2006 Sb.“). 
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Změna č. 1: 

- aktualizuje zastavěné území v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 Zákona č. 183/2006 Sb. a v souladu 

s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. a) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

- vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby v souladu s § 2 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 4, § 43 odst. 1 

Zákona č. 183/2006 Sb. (zastavitelné plochy) a v souladu s § 43 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb. (plochy 

přestavby); 

- upravuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání 

v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. f) Vyhlášky č. 500/2006 Sb., a § 3 až 19 Vyhlášky č. 

501/2006 Sb., § 18 odst. 5 Zákona č. 183/2006 Sb.; 

- vymezuje plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 

v souladu s § 43 odst. 2 Zákona č. 183/2006 Sb., příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. c) Vyhlášky 

č. 500/2006 Sb. 

- obsahová struktura textové a grafické části je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., § 13 a § 16 

Vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, část I., odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

- obsahová struktura textové a grafické části odůvodnění je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 53 

odst. 4 a odst. 5), § 13 a § 16 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, část II., odst. 1 – 2 Vyhlášky 

č. 500/2006 Sb.; 

- v textové části odůvodnění je vyhodnocen soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem v souladu s § 53 odst. 4 písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb.; 

- v textové části odůvodnění je vyhodnocen soulad s cíli a úkoly územního plánování v souladu s § 53 odst. 

4 písm. b) Zákona č. 183/2006 Sb.; 

- v textové části odůvodnění je zpracováno komplexní zdůvodnění přijatého řešení v souladu s § 53 odst. 

5 písm. e) Zákona č. 183/2006 Sb.; 

- v textové části odůvodnění je vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších územních 

vztahů v souladu s přílohou č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

- v textové části odůvodnění jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaných řešení na 

zemědělský půdní fond v souladu s přílohou č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Při pořizování Změny č. 1 Územního plánu Turnov bylo postupováno v souladu s příslušnými 

ustanoveními Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Podrobně je postup pořízení Změny č. 1 popsán v kapitole 1 textové části odůvodnění 

„Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu“. 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 4, písm. d) 

Vyhodnocení se týká zejména zákonů uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to 

v rozsahu, v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant. 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává 

pořizovatel. 

5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 

podkapitolách kapitoly 9 (Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty) textové části 

Odůvodnění Změny č. 1.  
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5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 

s výsledkem řešení rozporů 

Všechna stanoviska dotčených orgánů uplatněná ke společnému jednání byla respektována, resp. v případě 
stanovisek Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru životního prostředí a zemědělství, Městského úřadu 
Turnov - odboru životního prostředí a Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj byla vyvolána dohodovací řízení, 
jejichž závěrem byly dohody mezi pořizovatelem a příslušným dotčeným orgánem. Předmětem dohod bylo 
především umístění a rozsah některých funkčních ploch.  

Na základě společného jednání nebyl řešen rozpor ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona 
a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu.  

Všechna stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci veřejného projednání byla respektována. 

6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 4, písm. b) 

Pokud nebude změna územního plánu posuzována z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, tato 

skutečnost se zde konstatuje. 

Zpracovává projektant.  

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK 77392/2015 ze dne 9. 11. 2015 k návrhu zadání změny 

č. 1 Územního plánu Turnov podle ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) obdržel 

dne 12. 10. 2015 oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Turnov od Městského úřadu 

v Turnově.  

Krajský úřad obdržel dne 27. 10. 2015 stanovisko krajského úřadu (KULK 74371/2015), jako věcně 

i místně příslušného orgánu ochrany přírody dle ust. 77a zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. V uvedeném stanovisku krajský úřad vyloučil možný významný vliv na evropsky významné 

lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Krajský úřad obdržel dne 6. 11. 2015 stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 

Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj (dále AOPK ČR) jako věcně i místně příslušného orgánu ochrany přírody 

dle ust. 77a zákona o ochraně přírody a krajiny, dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (č. j. 

SR/0311/CR/2015-2 ze dne 3. 11. 2015), v němž AOPK ČR vyloučila možný významný vliv na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.  

Krajský úřad, jako orgán příslušný podle § 22 odst. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 10i odst. 1) zákona 

uplatňuje toto stanovisko: K návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Turnov, po posouzení jeho obsahu a na 

základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, krajský úřad neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí. 

Na základě výše uvedeného s ohledem na ust. § 47 odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, nebylo Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Turnov na udržitelný rozvoj území zpracováno. 
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7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. c) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje. 

Uvádí pořizovatel. 

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona není vydáno. 

Požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyl uplatněn.  

Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen v rámci projednání návrhu zadání ve 
stanovisku Krajského úřadu libereckého kraje č.j. KULK 74371/2015 ze dne 27.10.2015 a ve stanovisku Správy 
CHKO Český ráj č.j. SR/0311/CR/2015-2 ze dne 03.11.2015. Krajský úřad Libereckého kraje ve stanovisku č.j. KULK 
77392/2015 ze dne 09.11.2015 konstatoval, že neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

V rámci společného jednání o návrhu uplatnila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – 
Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj stanovisko SR/1546/LI/2016-2 ze dne 19.10.2016, ve kterém 
konstatuje, že lze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvosti evropsky 
významných lokalit ležících v CHKO Český ráj a na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost Ptačí oblasti 
Českého ráje. 

V rámci společného jednání o návrhu uplatnil Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska posouzení 
vlivů na životní prostředí stanovisko v rámci koordinovaného stanoviska č.j. OÚPSŘ 316/2015/OÚP 
(KULK 83455/2016) ze dne 26.10.2016 jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kde konstatuje, že nemá z hlediska 
posuzování vlivů na životní prostředí připomínky.  

8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 

POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. d) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje. 

Uvádí pořizovatel. 

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno. 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. e) 

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“). 

Zpracovává projektant. 

9.1 Vymezení řešeného území 

V rámci Změny č. 1 byla prověřena aktuálnost vymezení zastavěného území, které vychází ze skutečného stavu 

zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem a z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru 

nemovitostí. Řešeným územím je správní území města Turnov, které je tvořeno pěti katastrálními územími: 

Bukovina u Turnova, Daliměřice, Malý Rohozec, Mašov u Turnova, Turnov. 

9.2 Odůvodnění stanovené koncepce rozvoje území 

Koncepce rozvoje území stanovená platným ÚP Turnov není měněna a Změna č. 1 na ni navazuje. S ohledem na 

přírodní a kulturní hodnoty území specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje území respektuje Změna 

č. 1 stávající uspořádání sídel, jejich rovnoměrný rozvoj a zachování identity.  
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Zastavitelné plochy a plochy přestavby, vymezené Změnou č. 1, byly prověřeny z hlediska výše 

uvedených priorit koncepce rozvoje území, stanovených Územním plánem Turnov, a z hlediska aktuálního stavu 

využití území a potřeb města. Rozvojové plochy jsou Změnou č. 1 vymezeny v souladu se stanovenou koncepcí 

rozvoje území i dílčími koncepcemi.  

9.3 Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Změna č. 1 respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou platným ÚP Turnov, a navazuje na ni. Nově jsou 

vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a místní 

komunikace, jejichž přehled zobrazuje následující tabulka: 

plocha s rozdílným způsobem využití katastrální území označení ploch 

OV – občanské vybavení 
Turnov Z1-P04 

Daliměřice Z1-Z34 

BS – bydlení smíšené 

Turnov Z1-Z26 

Malý Rohozec Z1-Z02 

Mašov u Turnova Z1-P01 

BV – bydlení venkovské 
Turnov Z1-P08 

Mašov u Turnova Z1-Z05, Z1-Z12, Z1-P03 

BI – bydlení individuální 
Turnov Z1-Z11, Z1-Z19, Z1-P09 

Daliměřice Z1-Z31 

DS – plochy silniční dopravy Turnov Z1-Z33 

MK – plochy místních komunikací 
Daliměřice Z1-Z03 

Turnov Z1-Z35 

VP – průmyslová výroba a sklady Turnov Z1-P02, Z1-P06 

ZV – zeleň na veřejných 
prostranstvích 

Daliměřice Z1-Z32 

V několika případech Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy / plochy přestavby v lokalitách, ve 

kterých vymezil rozvojové plochy již Územní plán Turnov. Tyto (vymezené ÚP Turnov) jsou tak Změnou č. 1 

rušeny. Jedná se tedy převážně o změnu funkce či úpravu rozsahu lokality. V těchto případech Změna č. 1 

nevyvolává nároky na nový zábor ZPF. Zastavitelné plochy / plochy přestavby, vymezené Změnou č. 1, jež 

nevyvolávají potřebu nového záboru ZPF jsou v tabulce vyznačeny tučně. Komplexní vyhodnocení potřeby záboru 

ZPF novými rozvojovými plochami, vymezenými Změnou č. 1, je obsahem Přílohy č. 1 textové části odůvodnění 

Změny č. 1 ÚP Turnov. 

Změnou č. 1 bylo zároveň prověřeno využití zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Turnov, 

přičemž využité části ploch byly aktualizací zařazeny do zastavěného území (zařazeny mezi plochy stabilizované). 

Došlo tak ke změně výměr zastavitelných ploch Z20, Z209, Z211, P247, Z292, Z373, Z391, vymezených Územním 

plánem Turnov. 

S ohledem na urbanistickou strukturu sídel byly Změnou č. 1 prověřeny a částečně upraveny podmínky 

prostorového uspořádání, včetně konkrétních podmínek jednotlivých ploch. Upravena tak byla výšková hladina 

v plochách s rozdílným způsobem využití BI – bydlení individuální, přičemž bylo po analyzování urbanistické 

struktury sídel, s ohledem na strukturu zástavby a umožnění širšího portfolia staveb změněno rozmezí z 8–10 m 

na 6–12 m. Dále byla v plochách BI doplněna podmínka prostorového uspořádání, která ukládá u nových staveb 

nutnost respektování stávající struktury a podlažnosti okolní zástavby, aby byl zachován urbanistický ráz 

dotčených lokalit. V plochách BV – bydlení venkovské byla zrušena podmínka prostorového uspořádání, 

ukládající povinnost vybavení nových rodinných domů garážemi jako součástmi staveb hlavních, přičemž snahou 

je umožnění širšího řešení parkovacích stání. V plochách VP – průmyslová výroba a sklady bylo doplněno 

podmíněně přípustné využití o využití umožňující realizaci staveb a zařízení pros stravování a přechodné 

ubytování, v souladu s účelem a hlavním využitím těchto ploch. 

U rozvojových ploch, které byly vymezeny Územním plánem Turnov, a které byly Změnou č. 1 zrušeny, 

přičemž na jejich místech Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy či plochy přestavby, přebírá Změna č. 1 

konkrétní „další podmínky využití“ daných lokalit a aplikuje je na nové rozvojové plochy (viz tab. výše).  
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Nové zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, jsou lokalizovány v maximální možné míře v přímé 

návaznosti na zastavěné území, přičemž vyplňují urbanisticky vhodné prostory a kompaktně doplňují tvar 

zastavěného území. Veškeré rozvojové plochy, vymezené Změnou č. 1 jsou situovány ve vazbě na veřejnou 

infrastrukturu.  

Plochy přestavby, jež vymezuje Změna č. 1, vyžadují minimální nový zábor ZPF. Jejich vymezení přispívá 

k hospodárnému využití zastavěného území, čímž je zároveň naplněn požadavek nadřazené územně plánovací 

dokumentace (zejm. PÚR ČR a ZÚR LK). Byly vymezeny z důvodu změny funkčního využití či změny rozsahu 

některých zastavitelných ploch, vymezených platným Územním plánem Turnov nebo v souvislosti se proměnou 

požadovaného využití daných pozemků jejich vlastníky.   

Změna č. 1 prověřila plochy, ve kterých bylo jejich využití Územním plánem Turnov, podmíněno 

zpracováním územní studie a ve svém řešení zohlednila již zpracované územní studie. Došlo tak k úpravě rozsáhlé 

rozvojové plochy v Daliměřicích, kde byly v souladu se zpracovanou územní studií upraveny zastavitelné plochy.  

9.3.1 Odůvodnění vyjmutí (zrušení) zastavitelných ploch, vymezených Územním plánem Turnov 

ozn. katastrální území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vyjmutí (zrušení) zastavitelné plochy 

Z16 Malý Rohozec BS – bydlení smíšené 

plocha je Změnou č. 1 v celém svém rozsahu 
nahrazena vymezením zastavitelné plochy Z1-Z02 

s rozdílným způsobem využití BV – bydlení 
venkovské v souladu s požadavkem Zadání s ozn. 3 

P61 

Daliměřice 

ZSP – zeleň sídelního 
a přírodního 
charakteru 

plochy P61, P67, P70, Z72 jsou Změnou č. 1 v celém 
svém rozsahu nahrazeny vymezenými zastavitelnými 
plochami Z1-Z03 (MK), Z1-Z31 (BI) a Z1-Z32 (ZV) dle 

zpracované územní studie Daliměřice, jejíž 
zpracování bylo Územním plánem Turnov uloženo 

jako podmínka pro využití ploch P61, P67, P70, Z72, 
řešení reaguje na požadavek Zadání s ozn. 7 

P67 

P70 

Z72 
BI – bydlení 
individuální 

Z250 Turnov 
OK – komerční 

zařízení 

plocha je Změnou č. 1 v celém svém rozsahu 
nahrazena vymezením plochy přestavby Z1-P06 
s rozdílným způsobem využití VP – průmyslová 
výroba a sklady v souladu s požadavkem Zadání 

s ozn. 45 

Z294 

Mašov u Turnova 

 
BI – bydlení 
individuální 

 
plochy Z294, P295, P298, Z300, Z303, Z304, P305, 
P308, P315, Z396 jsou Změnou č. 1 v celém svém 

rozsahu nahrazeny vymezením zastavitelné plochy 
Z1-Z19 s rozdílným způsobem využití BI – bydlení 

individuální v souladu s požadavkem Zadání s ozn. 35 
na nové řešení rozvojové lokality, vymezené 

Územním plánem Turnov 

Z300 

Z396 

P295 

ZSP – zeleň sídelního 
a přírodního 
charakteru 

P298 

P305 

P308 

P315 

Z304 
VZ – zemědělská 

výroba 

Z303 
PV – plochy 
veřejných 

prostranství 

Z433 Turnov 
OK – komerční 

zařízení 

plocha je zařazena mezi stabilizované plochy 
s rozdílným způsobem využití VP – průmyslová 
výroba a sklady v souladu požadavkem, který 

vyplynul při projednávání Změny č. 1, 
specifikovaným v Pokynech na úpravu dokumentace 
pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov 
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9.3.2 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

Změnou č. 1 jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: 

ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy rozloha 
(ha) limity využití území 

Z1-Z02 
Malý 

Rohozec 
BV – bydlení 
venkovské 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 3 Zadání Změny č. 1 na změnu funkce 

zastavitelné plochy Z16, vymezené Územním 
plánem Turnov. Plocha nevyvolává nároky na nový 
zábor ZPF a je vymezena v totožném rozsahu, jako 

zastavitelná plocha P16, vymezená ÚP Turnov. 
Změnou funkčního využití plochy bude umožněn 
bezplatný převod pozemku do vlastnictví města. 

0,22 

- 

Z1-Z03 Daliměřice 
MK – plochy 

místních 
komunikací 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 7 Zadání Změny č. 1 na prověření rozsáhlé 
zastavitelné plochy Z72, vymezené Územním 

plánem Turnov, přičemž byla zohledněna 
zpracovaná územní studie pro danou lokalitu 

(Daliměřice). Plocha nevyvolává nároky na nový 
zábor ZPF a je vymezena dle zpracované US. 

6,62 

nadzemní vedení VN 35 kV, ÚAN I. kategorie, 
vodovodní řad 

Z1-Z11 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 25 Zadání Změny č. 1 na vymezení zastavitelné 

plochy pro bydlení individuální. Plocha je 
lokalizována v návaznosti na zastavitelné plochy BI-

Z146, BI-Z149 a BI-Z150, vymezené ÚP Turnov, 
přičemž přispívá ke kompaktnosti zastavitelné 
lokality pro bydlení. Plocha je napojitelná na 

stávající sítě dopravní a technické infrastruktury 
s minimálními nároky na veřejné výdaje. 

0,14 

vnější ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 

Z1-Z12 
Mašov u 
Turnova 

BV – bydlení 
venkovské 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 26 Zadání Změny č. 1 na vymezení zastavitelné 

plochy pro bydlení. Plocha umožní realizaci 
rodinného domu s chovatelským a pěstitelským 

zázemím pro samozásobení. Plocha je lokalizována 
v přímé návaznosti na zastavěné území, dotváří 

tvar zastavěného území a přispívá k jeho 
kompaktnosti, přičemž je napojitelná na stávající 

sítě dopravní a technické infrastruktury 
s minimálními nároky na veřejné výdaje. 

0,16 

OP silnice, vodovodní řad, ÚAN I. kategorie 

Z1-Z19 
Mašov u 
Turnova 

BI – bydlení 
individuální  

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 35 Zadání Změny č. 1 na řešení lokality v k.ú. 

Mašov u Turnova a navržení nového řešení. 
Lokalita je složena ze zastavitelných ploch Z294, 
P295, P298, Z300, Z303, Z304, P305, P308, P315, 

Z396, vymezených Územním plánem Turnov. 
Plocha vyvolává minimální nároky na nový zábor 

ZPF vymezena je převážně v rozsahu ploch, 
vymezených Územním plánem Turnov. Změna 

řešení lokality přispívá k celistvosti území. Plocha 
nevyvolává nároky na nový zábor ZPF.  

4,52 
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ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy rozloha 
(ha) limity využití území 

OP železnice, OP silnice, nadzemní vedení VN 
35 kV, vnější ochranné pásmo vodního zdroje 

II. stupně 

Z1-Z26 Turnov 
BS – bydlení 

smíšené 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 39 Zadání Změny č. 1 na vymezení zastavitelné 
plochy pro bydlení. Plocha je lokalizována v přímé 

návaznosti na zastavěné území. Plocha je 
napojitelná na stávající sítě dopravní a technické 
infrastr. s minimálními nároky na veřejné výdaje. 

0,06 

vnější ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 

Z1-Z31 Daliměřice 
BI – bydlení 
individuální 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 7 Zadání Změny č. 1 na prověření rozsáhlé 
zastavitelné plochy Z72, vymezené Územním 

plánem Turnov, přičemž byla zohledněna 
zpracovaná územní studie pro danou lokalitu 

(Daliměřice). Plocha nevyvolává nároky na nový 
zábor ZPF a je vymezena dle zpracované ÚS. 

28,06 

nadzemní vedení VN 35 kV, ÚAN I. kategorie, 
vodovodní řad 

Z1-Z32 Daliměřice 
ZV – zeleň na 

veřejných 
prostranstvích 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 7 Zadání Změny č. 1 na prověření rozsáhlé 
zastavitelné plochy Z72, vymezené Územním 

plánem Turnov, přičemž byla zohledněna 
zpracovaná územní studie pro danou lokalitu 

(Daliměřice). Plocha nevyvolává nároky na nový 
zábor ZPF a je vymezena dle zpracované ÚS. 

4,13 

nadzemní vedení VN 35 kV, ÚAN I. kategorie, 
vodovodní řad 

Z1-Z33 Turnov 
DS – plochy silniční 

dopravy 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku z 
Pokynů na úpravu dokumentace pro veřejné 

projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov – Pokyny 
vyplývající z připomínek (pokyn 2.18 – připomínka 

18.). Záměrem je realizace parkoviště u objektu 
občanského vybavení. 

0,09 

CHKO Český ráj – III. zóna, VKP, OP silnice 
 

Z1-Z34 Daliměřice 
OV – občanské 

vybavení 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku z 
Pokynů na úpravu dokumentace pro veřejné 

projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov – Pokyny 
vyplývající z připomínek (pokyn 2.19 – připomínka 
19.) – na vymezení zastavitelné plochy občanského 

vybavení, určené k realizaci požární stanice 
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
(veřejný zájem). Lokalita je vhodná pro realizaci 
uvažovaného záměru. Plocha je napojitelná na 

stávající sítě dopravní a technické infrastruktury 
s minimálními nároky na veřejné výdaje.  

1,06 

VTL plynovod včetně OP a BP, OP silnice 

Z1-Z35 Turnov 
MK – plochy 

místních 
komunikací 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku z 
Pokynů na úpravu dokumentace pro veřejné 

projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov – Pokyny 
vyplývající z konzultace s určeným zastupitelem 
(pokyn 3.10) – na vymezení zastavitelné určené 

0,02 
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ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy rozloha 
(ha) limity využití území 

k realizaci parkoviště (rozšíření zastavitelné plochy 
z ÚP – MK-Z177).  

- 

9.3.2 Odůvodnění vymezení ploch přestavby 

Změnou č. 1 jsou vymezeny následující plochy přestavby: 

ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy 
rozloha 

(ha) 

limity využití území  

Z1-P01 
Mašov u 
Turnova 

BS – bydlení 
smíšené 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 2 Zadání Změny č. 1 na změnu funkce 

v zastavěném území. Plocha bude využitelná jako 
zázemí sousedního rodinného domu (stejný 

vlastník). Přístup zajištěn z místní komunikace. 
Plocha je napojitelná na stávající sítě dopravní 

a technické infrastruktury s minimálními nároky na 
veřejné výdaje. 

0,03 

- 

Z1-P02 Daliměřice 
VP – průmyslová 
výroba a sklady 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 5 Zadání Změny č. 1 na změnu funkce 

v zastavěném území. 
Plocha přestavby pro průmyslovou výrobu v přímé 

návaznosti na stávající průmyslový areál v k. ú. 
Daliměřice. Využití plochy zajistí celistvost areálu a 

jeho účelné využití. 
Plocha je napojitelná na stávající sítě dopravní 

a technické infrastruktury s minimálními nároky na 
veřejné výdaje. 

1,59 

vodovodní řad, kanalizační stoka, ÚAN I. kategorie 

Z1-P03 Turnov 
BV – bydlení 
venkovské 

Plocha částečně vymezena na základě prověření 
požadavku č. 24 Zadání Změny č. 1 na vymezení 

zastavitelné plochy pro bydlení. Plocha je částečně 
lokalizována v zastavěném území (východní část) a 

částečně v jeho přímé návaznosti. Plocha je 
napojitelná na stávající sítě dopravní a technické 

infrastruktury s minimálními nároky na veř.výdaje. 

0,07 

sesuvné území 

Z1-P04 
Mašov u 
Turnova 

OV – občanské 
vybavení 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
č. 27 Zadání Změny č. 1 na vymezení zastavitelné 

plochy pro občanské vybavení. Plocha je 
lokalizována v zastavěném území. Plocha je 

napojitelná na stávající sítě dopravní a technické 
infrastruktury s minimálními nároky na veřejné 

výdaje. 

0,30 

OP silnice, vodovodní řad, nadzemní vedení VN 35 
kV, vnější ochranné pásmo vodního zdroje II. 

stupně, ÚAN I. kategorie, sesuvné území 

Z1-P06 Turnov 
VP – průmyslová 
výroba a sklady 

Plocha částečně vymezena na základě prověření 
požadavku č. 45 Zadání Změny č. 1 na změnu 

funkce zastavitelné plochy Z250 (OK), vymezené 
Územním plánem Turnov. Plocha nevyvolává 

nároky na nový zábor ZPF a je vymezena 
v totožném rozsahu, jako zastavitelná plocha Z250, 
vymezené Územním plánem Turnov. Změna funkce 

1,9 
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ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy 
rozloha 

(ha) 

limity využití území  

reaguje na aktuální požadavky využití vymezené 
zastavitelné plochy. 

OP železnice 

Z1-P08 Turnov 
BS – bydlení 

smíšené 

Plocha vymezena na základě prověření 
doplňujícího požadavku z jednání o pracovním 

návrhu Změny č. 1 na změnu funkce v zastavěném 
území. Plocha nevyvolává nároky na nový zábor 

ZPF. Změna funkce reaguje na aktuální požadavky 
využití území v dané lokalitě. 

0,22 

sesuvné území, ÚAN I. kategorie 

Z1-P09 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Plocha vymezena na základě prověření požadavku 
z Pokynů na úpravu dokumentace pro veřejné 

projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov – Pokyny 
pořizovatele na základě konzultace s určeným 

zastupitelem (pokyn 3.12) – na vymezení plochy 
individuálního bydlení. Lokalita vhodně doplňuje 

obytnou lokalitu a napomáhá kompaktnosti území. 
Plocha nevyvolává nároky na nový zábor ZPF. 
Plocha je napojitelná na stávající sítě dopravní 

a technické infrastruktury s minimálními nároky na 
veřejné výdaje. 

0,04 

hodnota krajinného rázu 2 

Vymezením ploch přestavby v rámci zastavěného území naplňuje Změna č. 1 požadavek stavebního zákona, PÚR 

ČR a ZÚR LK na hospodárné využití zastavěného území, jeho intenzifikaci a přednostní využívání nevyužitých nebo 

podvyužívaných ploch v rámci zastavěného území. 

9.4 Plochy jiného využití než stanovuje § 4 – 19, vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Změna č. 1 nevymezuje plochy s jiným způsobem využití, než stanovuje § 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

9.5 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot 

9.5.1 Kulturní hodnoty 

Nemovité kulturní památky 

Nemovité kulturní památky ani zájmové objekty památkové péče nejsou Změnou č. 1 dotčeny. 

Archeologické lokality  

Území řešené Změnou č. 1 náleží do kategorie území s archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu § 22 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o státní 

památkové péči“).  

Na tento typ území se vztahuje povinnosti vyplývající z ustanovení § 21 – 24 zákona o státní památkové 

péči, což znamená, že stavebníci (potenciální nálezci) jsou již od přípravy stavby, tj. od záměru provádět jakékoli 

zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní 

památkové péči, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo 

organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Celé řešené území spadá dle Státního archeologického seznamu ČR do území s archeologickými nálezy 

(ÚAN) III. kategorie. ÚAN I. a II. kategorie, které se v řešeném území taktéž vyskytují, nejsou Změnou č. 1 nijak 

dotčeny. 

9.5.2 Hospodářské a přírodní hodnoty 

Hospodářské a přírodní hodnoty, jejichž ochrana je stanovena platným územním plánem, nejsou Změnou č. 1 

dotčeny.  
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9.6 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Změnou č. 1 se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu, požární ochrany, stanovená platným územním 

plánem, ani nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. 

9.7 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

9.7.1 Občanské vybavení 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení, stanovená Územním plánem Turnov, není 

Změnou č. 1 měněna.  

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. 1 za účelem rozvoje občanského vybavení, 

jsou v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje občanského vybavení. Jedná se o zastavitelnou plochu Z1-Z34 

(OV) pro výstavbu hasičské zbrojnice HZS LK a plochu přestavby Z1-P04 (OV).  

9.7.2 Veřejná prostranství 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství, stanovená Územním plánem Turnov, není 

změnou č. 1 měněna.  

9.7.3 Dopravní infrastruktura 

Změnou č. 1 není koncepce dopravní infrastruktury stanovená platným územním plánem, měněna.  

Změna č. 1 vymezuje 2 zastavitelné plochy malého rozsahu pro realizaci parkovišť. Jedná se o plochu Z1-

Z35 (MK) rozšiřující zastavitelnou plochu, vymezenou v ÚP Turnov, a dále o plochu Z1-Z35 (DS), lokalizovanou 

v návaznosti na objekt občanské vybavenosti. 

9.7.4 Technická infrastruktura 

Koncepce technické infrastruktury stanovená v platném územním plánu není Změnou č. 1 měněna. 

Veškeré zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na možnost napojení na provozované 

i navrhované systémy technické infrastruktury.  

9.8 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z jejích historických a současných funkcí. Změna č. 1 respektuje uspořádání 

krajiny stanovené v platném ÚP Turnov a nevymezuje plochy změn v krajině.  

9.9 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

Změna č. 1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva 

k pozemkům vyvlastnit.  

9.10 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo 

Změna č. 1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo. 

9.11 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Změna č. 1 nevymezuje nové plochy územních rezerv. 

9.12 Odůvodnění vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Požadavek na vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 

vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci nebyl uplatněn. 

9.13 Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 

obsažených v územně analytických podkladech, na výsledky SWOT analýzy v území 

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Turnov, do jehož správního obvodu 

náleží město Turnov, byly pořízeny v souladu s ustanovením § 185 odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb. dne 31. 12. 

2008. Poslední (třetí) úplná aktualizace ÚAP ORP Turnov proběhla k datu 31. 12. 2014.  
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Aktualizované ÚAP ORP Turnov obsahují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) 

a samotný rozbor územního rozvoje (RURÚ). Ten dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. zjišťuje a vyhodnocuje udržitelný 

rozvoj území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) a také určuje 

problémy k řešení v územně plánovacích dokumentech.  

Z ÚAP ORP Turnov vyplývají pro město Turnov následující problémy k řešení v územně plánovací 

dokumentaci vyplývající ze závěrů SWOT analýzy: 

 Respektovat lokality sesuvných území, omezit v nich rozvoj výstavby. V aktivním sesuvném území 

výstavbu zcela zablokovat. 

Změna č. 1 respektuje lokality sesuvných území ve správním území města Turnova, přičemž své 

záměry situuje přednostně mimo tato území. 

 V záplavovém území zamezit další výstavbě, která by zhoršila podmínky při záplavách. Současné 

stavby stojící v záplavovém území nechat pouze „nadožití“. 

Změna č. 1 respektuje vyhlášené záplavové území ve správním území města Turnova, přičemž 

své záměry situuje v maximální možné míře mimo tato území. 

 Chránit a respektovat cenná území nacházející se na území města Turnov (CHKO, Natura 2000). 

Změna č. 1 respektuje cenná území nacházející se ve správním území města Turnova a svými 

záměry se jich nedotýká. 

 Chránit a respektovat území s vysokou bonitou půdy. 

V rámci zpracování Změny č. 1 byly prověřeny veškeré požadavky na vymezení nových 

zastavitelných ploch, příp. ploch přestavby. Při zohledňování jednotlivých požadavků byl kladen 

důraz na lokalizaci zastavitelných ploch, vyžadujících nový zábor ZPF, mimo území s nejvyššími 

bonitami půdy. Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1 jsou lokalizovány převážně na 

pozemcích nižších tříd ochrany ZPF (III., IV. a V. třída ochrany.). 

 Vymezit plochy pro sociální infrastrukturu. 

Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu Z1-Z34 s funkčním využitím OV (občanské vybavení) 

za záměrem případné realizace zbrojnice HZS LK. Zároveň změna č. 1 vymezuje přestavby Z1-P04 

s funkčním využitím OV (občanské vybavení). V celkovém pohledu je vymezením ploch 

občanského vybavení, jakožto cílových lokalit pro rozvoj sociální infrastruktury a pro zajištění 

sociální soudržnosti obyvatel území, naplněn požadavek na vymezení ploch pro sociální 

infrastrukturu, jejichž umístění je v plochách občanského vybavení umožněno.  

 Využít co nejvíce plochy pro průmyslovou výrobu popř. brownfields, zabránit umístění nových 

ploch do volné krajiny.  

Rozvoj průmyslové výroby je Změnou č. 1 zohledněn zejména vymezením ploch přestavby Z1-

P02, Z1-P06 s funkčním využitím VP (průmyslová výroba a sklady). Vymezením těchto ploch 

přestavby Změna č. 1 zajišťuje využití již stávajících areálů v zastavěném území města.  

 Vyhodnotit plochy ÚSES vymezené v ÚP a v případě potřeby navrhnout jejich změnu 

a optimalizaci. 

Skladebné části ÚSES, vymezené platným ÚP Turnov nejsou Změnou č. 1 měněny ani nijak 

dotčeny. 

Změnou č. 1 jsou respektovány veškeré zjištěné hodnoty a limity využití v řešeném území, vyplývající 

z ÚAP ORP Turnov, resp. jejich 3. úplné aktualizace.  

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. f) 

Zpracovává projektant. 

10.1 Vymezení zastavěného území 

Změnou č. 1 byla zjištěna potřeba aktualizovat vymezení zastavěného území. Potřeba aktualizace zastavěného 

území zároveň vychází z požadavku Zadání Změny č. 1.  
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Zastavěné území, vymezené Územním plánem Turnov k 31. 5. 2014, je Změnou č. 1 aktualizováno k datu 

1. 3. 2016 v souladu s § 58 a následujících zákona č. 183/2006 Sb. a ve vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon). Vymezení zastavěného území vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území 

zjištěného terénním průzkumem a z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí. Do 

zastavěného území tak byly zařazeny zejména plochy, které byly v území reálně zastavěny po nabytí účinnosti 

Územního plánu Turnov. 

10.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch pro bydlení 

S ohledem na § 55 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb. je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených 

zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. 

Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení v katastrálních územích 

Turnov, Malý Rohozec, Daliměřice, Mašov u Turnova. Vymezení ploch reaguje na požadavky vyplývající ze Zadání 

Změny č. 1. 

Při prověřování požadavků Zadání Změny č. 1 byla zjištěna potřeba zrušení některých zastavitelných 

ploch, vymezených platným ÚP Turnov, přičemž na jejich místech byly Změnou č. 1 vymezeny nové zastavitelné 

plochy s rozdílným způsobem využití. V těchto případech tak Změna č. 1 nevyvolává nároky na nový zábor ZPF.  

Změna č. 1 vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu cca 28 ha. Ze značné části se však jedná 

o úpravu (transformaci) ploch ze stávajícího územního plánu (viz výše). Změnou č. 1 dochází k navýšení rozsahu 

zastavitelných ploch pro bydlení, jež představují zábor ZPF, o 1,1 ha oproti Územnímu plánu Turnov. S ohledem 

na stanovené podmínky plošného a prostorového uspořádání jednotlivých ploch tento rozsah představuje 

navýšení kapacity o cca 6 rodinných domů.  

Základními aspekty, které byly během zpracování Změny č. 1 vyhodnoceny jako určující pro navýšení 

rozsahu zastavitelných ploch a ploch přestavby v řešeném území jsou:  

 stabilní počet trvale žijících obyvatel v posledních deseti letech (cca 14 500 obyvatel) 

 trendy vedoucí ke zvyšování kvality bydlení 

o snižování míry nechtěného soužití 

o snižování počtu osob žijících v jedné domácnosti 

o zvětšování obytné plochy apod. 

 poloha obce v rozvojové oblasti a rozvojových osách a respektování souvisejících podmínek 

rozvoje, vyplývajících z nadřazené ÚPD 

o rozvojová osa republikového významu ROS1 (PÚR ČR, ZÚR LK) 

o rozvojová oblast nadmístního významu ROB3 (ZÚR LK) 

o rozvojová osa nadmístního významu – II. řádu ROS2 (ZÚR LK) 

o rozvojová osa nadmístního významu – III. řádu ROS6 (ZÚR LK) 

 postavení města v širším sídelním systému – spádové centrum 

 potenciál města v oblasti rekreace a turistiky 

 dopravní dostupnost města – blízkost dálnice D10, poloha na železniční trati 070 

o dostupnost krajského města Liberce a hlavního města Prahy 

 prověření požadavků Zadání Změny č. 1, ilustrujících zájem vlastníků pozemků o výstavbu 

 obtížné využití některých zastavitelných ploch, vymezených ÚP Turnov, s ohledem na vlastnické 

poměry v řešeném území 

Z výše uvedených výchozích aspektů řešeného území je zřejmé, že ve městě Turnov lze očekávat zvýšenou 

poptávku po bydlení. Na tuto skutečnost reaguje Změna č. 1 navýšením rozsahu zastavitelných ploch a ploch 

přestavby pro bydlení při dodržení základních principů trvale udržitelného rozvoje.  



Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  39 

11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II., odst. 1, písm. a)  

Zpracovává projektant. 

Záměry řešené Změnou č. 1 (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby apod.), nevyžadují koordinaci 

z hlediska širších vztahů v území. 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II., odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 1 je vypracována na základě zadání zpracovaného oprávněnou osobou pořizovatele, jímž je Městský 

úřad Turnov, ve spolupráci s určeným zastupitelem. Zadání změny č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 

města Turnov č. 245/2015 ze dne 25. 6. 2015. 

Jednotlivé požadavky ze schváleného zadání Změny č. 1 byly respektovány následujícím způsobem:  

ad A.  Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

 A.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

A.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn 

Změna č. 1 respektuje a svým řešením navazuje na základní koncepci rozvoje území města stanovenou 

ÚP Turnov a dále zohledňuje urbanistické, přírodní a civilizační hodnoty stanovené v ÚP a požadavky 

vyplývající z PÚR ČK, ZÚR LK a ÚAP ORP Turnov. Zadání Změny č. 1 definovalo v rámci urbanistické 

koncepce 51 požadavků na prověření, z nichž většina se týkala vymezení či úpravy rozvojových ploch. 

Změnou č. 1 byly veškeré požadavky prověřeny (viz dále) a byla zároveň prověřena potřeba vymezení 

zastavitelných ploch. Výsledkem je zrušení několika zastavitelných ploch, vymezených ÚP Turnov, a to 

zejména z důvodu jejich využití či potřeby změny funkčního využití (plocha s rozdílným způsobem 

využití) v souladu s aktuálními požadavky na využití území. Dále byly Změnou č. 1 vymezeny rozvojové 

plochy (zastavitelné plochy, plochy přestavby) v případech, kdy došlo ke zohlednění požadavků, 

definovaných v Zadání Změny č. 1. Tyto rozvojové plochy jsou často lokalizovány v místech rozvojových 

ploch, vymezených v platném ÚP Turnov, které jsou Změnou č. 1 rušeny. Tyto nevyvolávají potřebu 

nového záboru ZPF. Nové zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 1, vyvolávající potřebu záboru ZPF, 

jsou podrobně vyhodnoceny v Příloze č. 1 textové části Odůvodnění změny č. 1 ÚP Turnov – Přehled 

odnětí půdního fondu. Odůvodnění úprav urbanistické koncepce, stanovených Změnou č. 1,  je obsahem 

podkapitoly 9.3. textové části Odůvodnění Změny č. 1.  

Požadavky definované v Zadání Změny č. 1 byly Změnou č. 1 vypořádány následujícím způsobem: 

1. prověřit p. p. č. 1815/1, 1815/2 a 1815/3 v k. ú. Turnov – plocha ZS – zeleň sídelní a přírodního charakteru 

– změnit na plochu OV-občanské vybavení z důvodu možnosti realizace požární stanice Hasičského 

záchranného sboru Libereckého kraje (požadavek Města, veřejný zájem) 

Požadavku není vyhověno  V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 
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2. prověřit p. p. č. 5/11 a 11/10 v k. ú. Mašov u Turnova – nyní plocha OV – občanské vybavení – změnit na 

plochu BS – bydlení smíšené (vlastníci potřebují tyto pozemky používat jako zázemí k domu – po směně 

pozemků s městem Turnov z důvodu možnosti realizace autobusové zastávky) 

Požadavku je vyhověno vymezením plochy přestavby Z1-P01 s rozdílným způsobem využití bydlení 

smíšené (BS) s odůvodněním uvedeným v oddílu 9.3.2. textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

3. prověřit p. p. č. 98/7 v k. ú. Malý Rohozec – nyní plocha BS – bydlení smíšené (BS-Z16) – změnit na plochu 

BV – bydlení venkovské (požadavek Města z důvodu možnosti bezplatného převodu pozemku na město) 

Požadavku je vyhověno zrušením zastavitelné plochy BS-Z16 s rozdílným způsobem využití bydlení 

smíšené (BS) a současným vymezením zastavitelné plochy Z1-Z02 s rozdílným způsobem využití bydlení 

venkovské (BV) v identickém rozsahu. Plocha nevyvolává potřebu nového záboru ZPF. Odůvodnění 

zrušení, resp. vymezení zastavitelné plochy je uvedeno v oddílech 9.3.1, resp. 9.3.2. textové části 

Odůvodnění Změny č. 1. 

4. prověřit část p. p. č. 2818/1, část 2818/2, 2818/3, 2815, 2816, 2817 v k. ú. Turnov (Šetřilovsko) a stanovit 

vhodné podmínky využití a prostorového uspořádání – nyní plochy OV – občanské vybavení. 

Požadavku je vyhověno. Stabilizovaná plocha s rozdílným způsobem využití komerční zařízení (OK) 

zmenšena na polovinu (jižní) původního rozsahu. V severní polovině stanovena stabilizovaná plocha 

s rozdílným způsobem využití zeleň na veřejných prostranství (ZV) z důvodu ochrany území v CHKO 

Český ráj a zamezení zástavby směrem k přírodně hodnotnému území směrem do parku. 

5. prověřit p. p. č. 698/33 v k. ú. Daliměřice – v Územním plánu Turnov součást plochy ZSP – zeleň sídelní 

a přírodního charakteru, změnit na plochu VP – průmyslová výroba a sklady (požadavek Města z důvodu 

účelného využití průmyslové zóny s ohledem na dopravní řešení). 

Požadavku je vyhověno vymezením plochy přestavby Z1-P02 s rozdílným způsobem využití průmyslová 

výroba a sklady (VP) v rozsahu ploch uvnitř souvislého areálu, které byly ÚP Turnov identifikovány jako 

plochy s rozdílným způsobem využití zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP) a plochy místních 

komunikací (MK). Řešení napomůže celistvosti areálu a jeho efektivnějšímu využití, přičemž stanovené 

„regulativy“ ploch VP umožňují zároveň původní stanovené využití. Plocha je lokalizována bezvýhradně 

v zastavěném území a nevyvolává potřebu nového záboru ZPF. Odůvodnění vymezení plochy přestavby 

je uvedeno v oddíle 9.3.2. textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

6. z územního plánu vyjmout jihozápadní část území – stabilizovaná plocha BV – bydlení venkovské, které 

nyní patří do k. ú. Modřišice a je řešeno v Územním plánu Modřišice 

Požadavku není vyhověno. Změna č. 1 řeší pouze území obce, pro kterou je zpracovávána, tedy správní 

území města Turnov, jehož předmětná část území není součástí. Úpravu je možné provést v právním 

stavu ÚP Turnov po vydání Změny č. 1. 

7. prověřit plochu BI-Z72 – Daliměřice, prověřit možnost řešení lokality Daliměřic z části jako plochy pro 

bydlení (jihozápadní část lokality, pro kterou je zpracována podrobná územní studie, tzv. 1. etapa) a zbylou 

část pro plochy rekreace (v územní studii tzv. 2. etapa). Komunikace budou prověřeny a případně převzaty 

z územní studie a řešeny jako návrhové plochy dopravní infrastruktury. Bude prověřena a případně 

upřesněna specifická podmínka využití – „do realizace zástavby se umožňuje využití pro rekreaci“ z důvodu 

možnosti stanovit konkrétní podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání plochy a rekreačních 

objektů tak, aby podmínky byly vhodné a jednoznačné. Dále v této souvislosti prověřit p. p. č. 711/141 a 

711/140 v k. ú. Daliměřice a případně stanovit vhodné podmínky funkčního využití a prostorového 

uspořádání.  

Požadavku je vyhověno. Změna č. 1 v souladu se zpracovanou územní studií pro předmětnou lokalitu 

upravila funkční vymezení dotčených pozemků. Zrušeny byly zastavitelná plocha BI-Z72 s rozdílným 

způsobem využití bydlení individuální (BI) a rozvojové plochy ZSP-P48, ZSP-P61, ZSP-P67 a ZSP-P70 

s rozdílným způsobem využití zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP). Současně byly vymezeny 

zastavitelné plochy Z1-Z03 s rozdílným způsobem využití plochy místních komunikací (MK), Z1-Z31 

s rozdílným způsobem využití bydlení individuální (BI) a Z1-Z32 s rozdílným způsobem využití zeleň na 

veřejných prostranstvích (ZV).  Plochy nevyvolávají potřebu nového záboru ZPF, jsou lokalizovány 
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v rozsahu návrhových ploch, vymezených ÚP Turnov. Odůvodnění zrušení, resp. vymezení 

zastavitelných ploch je uvedeno v oddílech 9.3.1, resp. 9.3.2. textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

8. prověřit podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání plochy BI – bydlení individuální, 

především prověřit a případně upravit výšku staveb – nyní stanoveno „individuální, samostatně stojící RD 

jsou maximálně o dvou nadzemních podlažích s podkrovím o výšce objektů 8 – 10 m (nejvyšší místo 

stavby)“, prověřit především min. výšku staveb tak, aby podmínky byly vhodné 

Požadavku je vyhověno. Změna č. 1 prověřila podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání 

ploch BI, přičemž byla analyzována podoba zástavby lokalit identifikovaných Územním plánem Turnov 

jako plochy s rozdílným způsobem využití bydlení individuální (BI). Změnou č. 1 byla zrušena podmínka 

prostorového uspořádání, uvedená v požadavku č. 8 Zadání Změny č. 1. Zároveň byly podmínky 

prostorového uspořádání doplněny o podmínky: „Individuální, samostatně stojící RD o výšce 6 – 12 m.“ 

a „Novostavby budou respektovat stávající strukturu okolní zástavby a podlažnost okolní zástavby.“ 

Řešení vyplývá z nutnosti integrovat novou zástavbu mezi stávající, přičemž zohledňuje potřebu širšího 

výškového rozmezí pro novou výstavbu v plochách s rozdílným způsobem využití BI.  

9. prověřit podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání plochy BV – bydlení venkovské, 

především podmínku „všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní …“ – doplnit 

např. text „pokud to terén umožňuje,“ protože zároveň v přípustném využití je uvedeno „samostatně stojící 

garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v max. počtu odpovídajícímu počtu bytů“ – požadujeme 

prověřit a případně vhodně upravit tak, aby podmínky byly vhodné a jednoznačné 

Požadavku je vyhověno. Změna č. 1 prověřila podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání 

ploch BV, přičemž byla analyzována podoba zástavby lokalit identifikovaných Územním plánem Turnov 

jako plochy s rozdílným způsobem využití bydlení venkovské (BV). Změnou č. 1 byla zrušena podmínka 

prostorového uspořádání, uvedená v požadavku č. 9 Zadání Změny č. 1. Zároveň bylo v přípustném 

využití doplněno sousloví „krytá parkovací stání“. Řešení napomáhá k vyšší variabilitě řešení parkování 

v rámci ploch s rozdílným způsobem využití bydlení venkovské (BV). 

10. prověřit a případně upravit podmínky pro rozhodování ve stabilizovaných plochách, které podrobnou 

regulaci danou Územním plánem Turnov (především koeficienty zastavění pozemku, koeficienty zeleně) 

nesplňují ani nyní. Pořizovatel navrhuje např. do vysvětlení pojmů zařadit bod: „Prostorové uspořádání 

stávajících staveb překračující podmínky prostorového uspořádání stanovené pro danou plochu 

s rozdílným způsobem využití může být zachováno i při úpravách staveb, přitom se nesmí od těchto 

podmínek vzdalovat, v případě demolice se náhrada novostavbami bude již řídit podmínkami prostorového 

uspořádání stanovenými pro danou plochu s rozdílným způsobem využití“ a dále prověřit podmínky 

parkování (stupeň automobilizace) a příp. je vhodně upravit.  

Požadavku je vyhověno. Změna č. 1 prověřila podmínky pro rozhodování ve stabilizovaných plochách. 

V souladu s návrhem uvedeným v požadavku č. 10 Zadání Změny č. 1, byl do vysvětlení pojmu 

„Podmínky prostorového uspořádání“ v úvodu kapitoly F. 1. 1. Územního plánu Turnov zařazen bod 

„Prostorové uspořádání stávajících staveb překračující podmínky prostorového uspořádání stanovené 

pro danou plochu s rozdílným způsobem využití může být zachováno i při úpravách staveb, přitom se 

nesmí od těchto podmínek vzdalovat, v případě demolice se náhrada novostavbami bude již řídit 

podmínkami prostorového uspořádání stanovenými pro danou plochu s rozdílným způsobem využití.“ 

11. prověřit v hlavním výkrese Územního plánu Turnov „území, v němž podmínky využití ploch prověří 

územní studie“ a stanovit ho s ohledem na hranice řešeného území v územních studií 

Změna č. 1 prověřila území, v němž podmínky využití ploch prověří územní studie. V souladu se 

zpracovanou územní studií pro zástavbu v Daliměřicích upravila řešení dotčené lokality (viz požadavek 

č. 7). Rozsah územních studií, jejichž zpracováním bylo podmíněno využití ploch v Územním plánu 

Turnov, byl prověřen. 
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12. prověřit umístění požárních nádrží a zobrazit je v koordinačním výkrese (v souvislosti s textovou částí 

územního plánu na str. 23) 

Změna č. 1 prověřila umístění požárních nádrží a pro zajištění souladu textové a grafické části Územního 

plánu Turnov upravila text v kapitole D. 5. 1. textové části Územního plánu Turnov.  

13. z hlavního výkresu odstranit vše, co je vyhlašováno ze zákona, nikoliv územním plánem (především 

sesuvné území, památné stromy a stromořadí, městská památková zóna) a případně toto zobrazit 

v koordinačním výkrese 

Úprava bude provedena v rámci zpracování Právního stavu ÚP Turnov po vydání Změny č. 1. 

14. aktualizovat zastavěné území 

Požadavku je vyhověno. Zastavěné území, vymezené Územním plánem Turnov k 31. 5. 2014, je Změnou 

č. 1 aktualizováno k datu 1. 3. 2016. v souladu s § 58 a následujících zákona č. 183/2006 Sb. a ve vazbě 

na zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 

15. prověřit p. p. č. 864/3 (část) v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV 

– bydlení venkovské) 

16. prověřit p. p. č. 864/1 (část) v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV 

– bydlení venkovské na SV části pozemku) 

Požadavkům č. 15 a 16. není vyhověno  V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy 

z Pokynů na úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů 

vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů). 

17. prověřit p. p. č. 294/6 (část), 22/1 (část) v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh 

na plochu BV – bydlení venkovské na částech pozemků) 

Požadavku není vyhověno Na p. p. č. 294/6 nebyl požadavek na vymezení zastavitelné plochy 

zohledněn, a to zejména z důvodu nezajištěného dopravního napojení pozemku, jeho izolované pozice 

a přítomnosti limitu využití území – ÚAN I. kategorie. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí 

zbylé části plochy z Pokynů na úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 

Turnov (dle pokynů vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů). 

18. prověřit p. p. č. 2958/1, 2958/2 v k. ú. Turnov a jejich funkční využití (podán návrh na plochu BV – 

bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno Na severní části pozemků nebyl požadavek na vymezení zastavitelné plochy 

zohledněn, a to zejména z důvodu zachování celistvosti zástavby a urbanisticky vhodného tvaru 

potenciálně zastavěného území. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí zbylé části plochy 

z Pokynů na úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů 

vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů). 

19. prověřit p. p. č. 3099/1 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BI – bydlení 

individuální) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

20. prověřit p. p. č. 294/6, 183/1 v k. ú. Mašov u Turnova a jejich funkční využití (podán návrh na plochu 

BV – bydlení venkovské na částech pozemků) 

Požadavku není vyhověno. Předmětné pozemky jsou lokalizovány v izolovaných polohách, bez 

dostatečného dopravního přístupu, přičemž jsou zatíženy množstvím limitů využití území – zejm. p. p. č. 

181/3 (vedení vn, území zvláštní povodně pod vodním dílem). Zároveň je v sídle dostatečné množství 

nevyužitých zastavitelných ploch, stanovených územním plánem Turnov, jejichž využití je pro zástavbu 

vhodnější. 
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21. prověřit p. p. č. 3432/3 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BI – bydlení 

individuální) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

22. prověřit p. p. č. 893/1 v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV – 

bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

23. prověřit p. p. č. 358/1 v k. ú. Bukovina u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV – 

bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

24. prověřit p. p. č. 2975/8 a 2975/2 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV – 

bydlení venkovské) 

Požadavku je vyhověno vymezením plochy přestavby Z1-P01 s rozdílným způsobem využití bydlení 

venkovské (BV) s odůvodněním uvedeným v oddílu 9.3.2. textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

25. prověřit p. p. č. 2972/2 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BI – bydlení 

individuální) 

Požadavku je vyhověno vymezením zastavitelné plochy Z1-Z11 s rozdílným způsobem využití bydlení 

individuální (BI) s odůvodněním uvedeným v oddílu 9.3.2. textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

26. prověřit p. p. č. 727/6 (část) v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV 

– bydlení venkovské na části pozemku) 

Požadavku je vyhověno vymezením zastavitelné plochy Z1-Z12 s rozdílným způsobem využití bydlení 

venkovské (BV) s odůvodněním uvedeným v oddílu 9.3.2. textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

27. prověřit p. p. č. 840/2, 843/3, 846, 844, 85/2, 852, 851/2, st. p. č. 85, 851/3, 850/1, 851/1, 852/2, 

829/1, 824/1, 823, 854, 1330, 853 v k. ú. Mašov u Turnova a jejich funkční využití (podán návrh na plochu 

OV – občanské vybavení a BV – bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

28. prověřit p. p. č. 433 v k. ú. Bukovina u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV – 

bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

29. prověřit p. p. č. 456 v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu VZ – plocha 

zemědělské výroby, na SV části pozemku) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 
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30. prověřit p. p. č. 871, 870/6, 994/1-3, 874/2, 859 v k. ú. Daliměřice a jejich funkční využití (podán návrh 

na plochy: 871, 870/6 – plochy lesní (NL), 994/1-3 – plochy vodní a vodohospodářské (W), 874/2, 859 – 

plochy rekreace-zahrádkaření (RZ) 

Požadavku je vyhověno. Změna č. 1 prověřila využití předmětných pozemků a v souladu s druhem 

pozemku a způsobem využití, uvedenými v katastru nemovitostí ČÚZK a reálným způsobem 

hospodaření upravila jejich funkční zařazení mezi plochami s rozdílným způsobem využití.  

31. prověřit p. p. č. 2036/1 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podán návrh na plochu umožňující realizaci 

prodejny či provozovny s byty nebo ubytovnou) 

Požadavku je částečně vyhověno. Změna č. 1 prověřila využití předmětného pozemku a ponechala jeho 

zařazení mezi plochami průmyslové výroby a skladů (VP). Zároveň bylo za účelem umožnění širšího 

využití areálů průmyslové výroby doplněno podmíněně přípustné využití ploch s rozdílným způsobem 

využití VP doplněno o využití „stavby a zařízení pro stravování a přechodné ubytování za podmínky, že 

se jedná o stavby a zřízení přímo související s provozem areálu.“  

32. prověřit p. p. č. 1996 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BS – bydlení smíšené) 

Požadavku není vyhověno. Předmětný pozemek je lokalizován v izolované poloze bez přímé návaznosti 

na zastavěné území a stávající zástavbu. Plocha se nachází v ochranném pásmu silnice II. třídy a je 

dotčena koridorem pro realizaci přeložky silnice, vymezeným Územním plánem Turnov.  

33. prověřit p. p. č. 715/3 v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV – 

bydlení venkovské) 

Požadavku je vyhověno. Změna č. 1 prověřila využití pozemků v předmětné lokalitě. Ve snaze o zajištění 

celistvosti ploch s rozdílným způsobem využití a umožnění polyfunkčního využití území byl s ohledem ke 

skutečnosti, že se předmětný pozemek nachází uvnitř zastavěného území, tento přeřazen z ploch 

s rozdílným způsobem využití zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP) mezi plochy bydlení 

venkovského (BV). Při prověřování požadavku nebyly zjištěny v dané lokalitě důvody pro zachování 

plochy ZSP a zamezení výstavby rodinného domu. Zároveň přeřazení plochy nebrání současnému využití 

pozemku, který může i v budoucnu zůstat nezastavěný.  

34. prověřit p. p. č. 108 v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podán návrh na plochu BV – bydlení 

venkovské) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

35. prověřit p. p. č. 887/1, 887/20, 887/21, 887/22, 887/29, 887/28, 887/27, 887/52 v k. ú. Turnov a jejich 

funkční využití – v Územním plánu Turnov plochy ZSP – zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP-P308) a 

plochy BI – bydlení individuální (BI-Z396), součást území řešeného i Územní studií rozvojové lokality 

Durychov – Na Kamenci. Uplatněn požadavek na změnu řešení území, především umístění komunikace a 

zastavitelných částí pozemků.  

Požadavku je vyhověno. Změna č. 1 prověřila řešení předmětné lokality, navržené Územním plánem 

Turnov. Za účelem zajištění komplexního řešení zastavitelné lokality ruší Změna č. 1 zastavitelné plochy 

BI-Z294, BI-Z300, BI-Z396 s rozdílným způsobem využití bydlení individuální (BI), VZ-Z304 s rozdílným 

způsobem zemědělská výroba (VZ), PV-Z303 s rozdílným způsobem využití veřejná prostranství (PV) a 

rozvojových ploch ZSP-P295, ZSP-P298, ZSP-P305, ZSP-P308, SP-P315 s rozdílným způsobem využití 

zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP), vymezené Územním plánem Turnov. Zároveň Změna č. 1 

v rozsahu všech rušených ploch vymezuje zastavitelnou plochu Z1-Z19 s rozdílným způsobem využití 

bydlení individuální (BI). Odůvodnění zrušení, resp. vymezení zastavitelných ploch je uvedeno v oddílech 

9.3.1, resp. 9.3.2. textové části Odůvodnění Změny č. 1. 
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36. prověřit p. p. č. 3888/8 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání – 

požadavek stanovit funkční plochu BS - bydlení smíšené) 

Požadavku není vyhověno. Předmětný pozemek je lokalizován v izolované poloze bez přímé návaznosti 

na zastavěné území a stávající zástavbu. Plocha se nachází v ochranném pásmu silnice II. třídy a je 

dotčena koridorem pro realizaci přeložky silnice, vymezeným Územním plánem Turnov.  

37. prověřit p. p. č. 524/1 a 523/1 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání 

– požadavek stanovit funkční plochu OK - komerční zařízení) 

Požadavku není vyhověno. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

38. prověřit v Územním plánu Turnov plochy BS-Z104, BS-Z112, BS-Z123, BS-Z124, BS-Z99 (podána 

připomínka k návrhu zadání – požadavek stanovit místo BS – bydlení smíšené plochu BI – bydlení 

individuální) – totéž požadavek č. 43 

Požadavku není vyhověno  V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle Pokynů pořizovatele na 

základě konzultace s určeným zastupitelem). 

39. prověřit p. p. č. 1773/1 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání – 

požadavek stanovit na severní části pozemku plochu BS – bydlení smíšené) 

Požadavku je vyhověno vymezením zastavitelné plochy Z1-Z26 s rozdílným způsobem využití bydlení 

smíšené (BS) s odůvodněním uvedeným v oddílu 9.3.2. textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

40. prověřit p. p. č. 432/1 v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu 

zadání – požadavek stanovit na severovýchodní části pozemku plochu BV – bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno. Předmětný pozemek je lokalizován v izolované poloze bez přímé návaznosti 

na zastavěné území a stávající zástavbu. Plocha se nachází v ochranném PUPFL a v současnosti je 

součástí souvislé plochy zeleně.  

41. prověřit plochu BI-Z72 Daliměřice (podána připomínka k návrhu zadání – požadavek na ponechání 

v ploše BI – bydlení individuální), souvislost s požadavkem č. 7 

Viz požadavek č. 7. 

42. prověřit p. p. č. 456/2 v k. ú. Bukovina u Turnova a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu 

zadání – požadavek stanovit na severozápadní části pozemku plochu OV – občanské vybavení nebo RR – 

rekreace rodinná a hromadná) 

Požadavku není vyhověno. Předmětný pozemek je lokalizován ve vyhlášeném záplavovém území, 

přičemž je dotčena skladebními částmi územního systému ekologické stability – biokoridor ve východní 

části pozemku, biocentrum v jižní části pozemku.  

43. prověřit v Územním plánu Turnov plochy BS-Z104, BS-Z112, BS-Z123, BS-Z124, BS-Z99 (podána 

připomínka k návrhu zadání – požadavek stanovit místo BS – bydlení smíšené plochu BI – bydlení 

individuální) – totéž požadavek č. 38 

Viz požadavek č. 38. 

44. prověřit p. p. č. 705/7 v k. ú. Daliměřice a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání – 

požadavek stanovit plochu BV – bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno.. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 
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45. prověřit p. p. č. 3529/1 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání – 

požadavek stanovit na severovýchodní části pozemku plochu VS – výroba smíšená) 

Požadavku je částečně vyhověno zrušením zastavitelné plochy OK-Z150 s rozdílným způsobem využití 

komerční zařízení (OK) a současným vymezením plochy přestavby Z1-P06 s rozdílným způsobem využití 

průmyslová výroba a sklady (VP) v rozsahu celého areálu. Odůvodnění zrušení zastavitelné plochy, resp. 

vymezení plochy přestavby je uvedeno v oddílech 9.3.1, resp. 9.3.2. textové části Odůvodnění 

Změny č. 1. 

46. prověřit p. p. č. 1344/2 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání – 

požadavek stanovit plochu BV – bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno. Předmětný pozemek nemá zajištěn dostatečný dopravní přístup a nachází 

se v plošném sesuvném území. Východní částí pozemku je veden územní rezervy pro pozemní 

komunikaci, vymezený Územním plánem Turnov.  

47. prověřit p. p. č. 310/1 a 310/2 v k. ú. Mašov u Turnova a jejich funkční využití (podána připomínka 

k návrhu zadání – požadavek stanovit plochu BV – bydlení venkovské) 

Požadavku není vyhověno.. V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). 

48. prověřit p. p. č. 589 v k. ú. Malý Rohozec a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání – 

požadavek stanovit plochu RR – rekreace rodinná a hromadná) 

Požadavku není vyhověno. Předmětný pozemek je lokalizován v izolované poloze bez přímé návaznosti 

na zastavěné území. Plocha je dotčena hodnotou krajinného rázu 2, identifikovanou Územním plánem 

Turnov. Záměr je možné vhodněji realizovat na severně lokalizovaných plochách s rozdílným způsobem 

využití tělovýchova a sport (OS), vymezených Územním plánem Turnov v k. ú. Malý Rohozec. 

49. prověřit p. p. č. 3421/3 v k. ú. Turnov a jeho funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání – 

požadavek stanovit plochu RR – rekreace rodinná a hromadná) 

Požadavku není vyhověno. Předmětný pozemek je Územním plánem Turnov zařazen mezi plochy 

s rozdílným způsobem využití rekreace – zahrádkaření (RZ), tedy do skupiny ploch rekreace, mezi které 

je zařazeno tedy požadované funkční využití. Při prověření požadavku byla zjištěna vhodnost ponechání 

plochy mezi plochami s rozdílným způsobem využití RZ pro zajištění kompaktnosti a celistvosti území a 

jeho jednotného využití.  

50. prověřit funkční využití ploch ve vnitroblocích, např. v ulici 28. října (podána připomínka k návrhu 

zadání – požadavek stanovit ve vnitroblocích plochy zeleně) 

Změna č. 1 prověřila funkční využití ploch s rozdílným způsobem využití bydlení smíšené (BS), jimiž jsou 

definovány obytné lokality s vnitrobloky v ulici 28. října. S ohledem na jednoznačné definování 

koeficientu zeleně v plochách BS Územním plánem Turnov není účelné zvláště vyčleňovat plochy zeleně 

v dotčených pozemcích.  

51. prověřit p. p. č. 1812/9, 1812/15, 3390/20, 3390/1, 1806/8, 1806/12 v k. ú. Turnov a jejich funkční 

využití (podána připomínka k návrhu zadání – požadavek stanovit plochu bydlení a komunikace) a prověřit 

p. p. č. 1812/1, 1812/4, 1812/5, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/13, 1812/14, 1812/16, 1812/20, 1813/1, 

1806/9, 1806/10, 1806/14 v k. ú. Turnov a jejich funkční využití (podána připomínka k návrhu zadání – 

požadavek stanovit plochu komerční) 

Požadavku není vyhověno V průběhu projednání Změny č. 1 vyplynulo vyjmutí plochy z Pokynů na 

úpravu dokumentace pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov (dle pokynů vyplývajících ze 

stanovisek dotčených orgánů). Na částech p. p. č. 1812/1, 1812/5, 1812/9 a 3396/1 v sousedství plochy 

je již Územním plánem Turnov vymezena zastavitelná plocha s rozdílným způsobem využití komerční 

zařízení (OK). 
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A.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

nezastavěného území a na prověření možných změn. včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné 

vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

Ze Zadání Změny č. 1 vyplynulo, že Změnou č. 1 nebudou měněny jiné části Územního plánu Turnov 

z hlediska koncepce uspořádání krajiny, než koncepce zastavitelných ploch dle bodů A.1 a A.2 Zadání. 

Změna č. 1 nemění koncepci uspořádání krajiny.  

ad B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno 

prověřit 

Ze Zadání Změny č. 1 nevyplynul požadavek na vymezení ploch nebo koridorů územních rezerv. Změna 

č. 1 nevymezuje plochy ani koridory územních rezerv. 

ad C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, 

pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Ze Zadání Změny č. 1 nevyplynul požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně 

prospěšných opatření (VPO) a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 

právo. Změna č. 1 VPS, VPO ani asanace nevymezuje. 

ad D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody 

o parcelaci 

Změna č. 1 prověřila plochy, pro které je platným Územním plánem podmíněno rozhodování v území 

zpracováním územní studie. V souladu s evidovanou územní studií pro rozvojovou lokalitu 

v Daliměřicích upravila Změna č. 1 řešení dotčených ploch.  

ad E. Požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavek na zpracování variant řešení nebyl uplatněn. 

ad F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění 

včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 1 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami 

(č. 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb.). Textová část územního plánu je vyhotovena v rozsahu požadovaném 

schváleným Zadáním Změny č. 1. Grafická část Změny č. 1 obsahuje výřezy výkresů, ve kterých se 

projevují změny, a to v rozsahu měněných částí. Měřítka výřezů výkresů jsou shodná s platným 

Územním plánem Turnov. Grafická část Odůvodnění Změny č. 1 je v souladu se Zákonem č. 183/2006 

Sb. (§ 53 odst. 4 a odst. 5), § 13 a § 16 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, část II., odst. 2 Vyhlášky 

č. 500/2006 Sb.  

ad G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území nebyly 

uplatněny s odůvodněním uvedeným v kapitole „6“ textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) 

Vkládá pořizovatel. 

Písm. a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 50 stavebního zákona č. j. OÚPSŘ 316/2015/OÚP, KULK 
27424/2017 bylo pořizovateli doručeno 13.04.2017. Závěrem stanoviska bylo konstatování: „Posuzovaná 
dokumentace Návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov neobsahuje vyhodnocení všech priorit uvedených v A PUR 
CR. Chybí například vyhodnocení priority č. 26, která se týká mimo jiné vymezování zastavitelných ploch v 
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záplavových územích, tato priorita se řešeného území dotýká (např. umístění návrhové lokality Z1-P07 
je s touto prioritou v rozporu). Požadujeme dopracovat „odůvodnění územního plánu" tak aby bylo zřejmé, 
jak byly naplněny jednotlivé priority uvedené v A PUR CR. Požadujeme vyhodnotit všechny priority. 
Popřípadě musí být uvedeno, že priorita nebyla zohledněna, pokud řešené území nemá předpoklady pro 
její uplatnění. KÚ LK na základě výše uvedeného posouzení nesouhlasí s předloženým Návrhem Změny č. 1 ÚP 
Turnov a požaduje provedení úprav. V souladu s ustanovením § 50 odst. 8 stavebního zákona KÚ LK konstatuje, 
že zahájit řízení o vydání Změny č. 1 ÚP Turnov bude možné až po potvrzení krajského úřadu o odstranění 
nedostatků.“  

Na základě požadavků krajského úřadu pořizovatel předal pokyny pro úpravu dokumentace zpracovateli. 
Dokumentace byla upravena podle požadavků a následně předložena k potvrzení o odstranění nedostatků dle 
§ 50 odst. 8 stavebního zákona žádostí pořizovatele č.j. ORM/171402/LAR ze dne 14.07.2017. 

Potvrzení o odstranění nedostatků vydal KÚLK, OÚPSŘ písemností č. j. OÚPSŘ/316/2015/OÚP (KÚLK 
57894/2017) ze dne 02.08.2017. 

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje je zpracováno v textové části odůvodnění v kapitole 
2.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s Politikou územního rozvoje, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy. Změna č. 1 Územního plánu Turnov je v souladu s politikou územního rozvoje. 

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem je zpracováno v textové části 
odůvodnění v kapitole 2.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 
která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Změna č. 1 Územního plánu Turnov je v souladu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Písm. 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 

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování je zpracováno v textové části odůvodnění 
v kapitole 3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánu, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, která je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Změna č. 1 Územního plánu Turnov je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování. 

Písm. c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů je zpracováno 
v textové části odůvodnění v kapitole 4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Změna č. 1 územního plánu 
Turnov je zpracována v souladu s postupem a náležitostmi danými zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Písm. d) Vyhodnocení souladu se stanovisky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů je zpracováno 
v textové části odůvodnění v kapitole 5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, která 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a po případném 
dohodnutí některých stanovisek je následující: 
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Drážní úřad 

Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2, IČ: 61379425, ISDS: 5mjaatd 

Stanovisko značky MP-JMP0026/16-2/Bj doručené dne 06.09.2016 a vedené pod ev. č. 59876/16-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Nemá námitky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec I, IČ: 00164801, 
ISDS: 9gsaax4 

Stanovisko značky 58569/ENV/16 doručené dne 13.09.2016 a vedené pod ev. č. 61581/16-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Nemá připomínky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/26, P.O. Box 16, 460 01 Liberec 1, 
IČ: 00025844, IDDS: tqjaduc 

Stanovisko značky SBS 28103/2016 doručené dne 16.09.2016 a vedené pod ev. č. 62280/16-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 
Nemá námitky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Státní pozemkový úřad 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ: 01312774,  ISDS: z49per3 

Stanovisko značky SPU 442066/2016/01/01 doručené dne 19.09.2016 a vedené pod ev. č. 62663/16-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

A/ Vyjádření SPÚ, oddělení správy 
vodohospodářských děl 
Dotčený orgán upozornil na existenci vodních děl – 
odvodňovacích zařízení Jedná se o otevřené a 
uzavřené kanály, které je požadováno respektovat a 
zachovat jejich funkčnost, ponechat manipulační 
prostor, výsadba pouze po jedné straně a 
požadované min. vzdálenosti. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. Návrhem 
Změny č. 1 Územního plánu Turnov nejsou uvedená 
odvodňovací zařízení dotčena. Stanovisko nevyvolalo 
změnu dokumentace. 

B/ Vyjádření SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro 
Liberecký kraj, Bítouchovská 1, 513 01 Semily 
Nemá připomínky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 
530 02 Pardubice, IČ: 60162694, ISDS: hjyaavk 

Stanovisko značky 55936/2016-8201-OÚZ-PCE doručené dne 11.10.2016 a vedené pod ev. č. 67813/16-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Nemá připomínky 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. Stanovisko 
nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ředitelství silnic a dálnic 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, IČ: 65993390, ISDS: zjq4rhz 

Stanovisko značky 20104-ŘSD-11110-2016 doručené dne 20.10.2016 a vedené pod ev. č. 70304/16-MUTU 
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Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Dotčený orgán uplatnil připomínky: 
- Respektovat silniční ochranné pásmo silnic I/10 a 

I/35 dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění 

- Plochy Z1-Z09, Z1-Z14, Z1-Z15, Z1-Z27 („plochy 

bydlení venkovské“), Z1-Z29 („plochy bydlení 

smíšené“) jsou situovány v těsné blízkosti silnice I/10, 

I/35 a koridoru pro přeložku silnice I/35, v území které 

je vystaveno hlukové a imisní expozici 

- Upozorňujeme na § 77 novely zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví s tím, jestliže 

stavebník neprovede dostatečná opatření k ochraně 

zdraví před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření 

provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje 

hluku 

- Návrh Změny č. 1 Územního plánu Turnov 

respektuje silniční ochranná pásma  

- Plocha Z1-Z09 – bude z návrhu změny vyjmuta 

z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu (KÚLK) a nedoporučení krajské 

hygienické stanice 

- Plocha Z1-Z14 - bude z návrhu změny vyjmuta 

z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu (KÚLK) a orgánu ochrany přírody 

(Správa CHKO) 

- Plocha Z1-Z15 - bude z návrhu změny vyjmuta 

z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu (KÚLK) a orgánu ochrany přírody (MÚ-

OŽP) 

- Plocha Z1-Z27 - bude z návrhu změny vyjmuta 

z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu (KÚLK) 

- Plocha  Z1-Z29 – bude z návrhu změny vyjmuta 

z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu (KÚLK) 

- Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Agentura ochrany přírody a krajiny 

AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 
Turnov, IČ: 62933591, ISDS: zqmdynq 

Stanovisko značky SR/1546/LI/2016-2 doručené dne 20.10.2016 a vedené pod ev. č. 70184/16-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Agentura na základě předloženého dokumentu 
konstatuje, že lze vyloučit významný vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany nebo celistvosti evropsky 
významných lokalit ležících v CHKO Český ráj a na 
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvosti 
Ptačí oblasti Českého ráje 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. Stanovisko 
nevyvolalo změnu dokumentace. 

Agentura ochrany přírody a krajiny 

AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 
Turnov, IČ: 62933591, ISDS: zqmdynq 

Stanovisko značky SR/1546/LI/2016-3 doručené dne 27.10.2016 a vedené pod ev. č. 71931/16-MUTU 

 

 



Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  51 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Plocha Z1-Z04 kú. Mašov u Turnova, II. zóna CHKO Český 
ráj. Navržené funkční využití - bydlení venkovské - BV. 
Agentura nesouhlasí s navrženým funkčním využitím 
pozemků celé plochy. 
Dle ustanovení § 4 odst. 3 nařízení vlády je cílem II. zóny 
udržení přírodních hodnot a postupné zvyšování 
druhové a prostorové rozmanitosti ekosystémů, zejména 
vytvářením funkčního systému ekologické stability. Jedná 
se o severní část Hruboskalské vrchoviny. Strukturní 
plošina zde prudce klesá do Libuňské brázdy, zalesněné 
svahy se skalními výchozy přecházejí v plochy luk a polí. 
Prostorová scéna je polootevřená, horizont je tvořený 
křivkou plošiny. Významné jsou přechody sadů a zahrad do 
krajiny, kterými se sídlo zapojuje do přírodního rámce. 
Významným prvkem jsou louky kolem části Pelešan, 
které jsou posledními fragmenty luk v této části CHKO 
Český ráj a dotvářejí estetickou hodnotu krajinného rázu 
v místě, kde je značné architektonické poškození sídel. 
Správa i přes výše uvedené argumenty odsouhlasila 
stanoviskem čj. S/10273/CR/2013/820 ze dne 26. 2. 
2014 zařazení části pozemku ppč. 864/1 a 864/3 do 
zastavitelných ploch a to na stavbu jednoho rodinného 
domu na každém pozemku. Agentura bude souhlasit se 
zařazením pouze části výše uvedené plochy do ploch s 
funkčním využitím bydlení venkovské BV a to za podmínky, 
že přístupová komunikace k těmto pozemkům bude 
vedena pouze ve stabilizovaných a návrhových 
plochách venkovského bydleni BV, stavby budou umístěny 
v severovýchodní části pozemků a budou zachovány 
stávající vzrostlé stromy. Agentura nebude souhlasit s 
přístupem vedeným po plochách orné půdy - Z a nebude 
souhlasit s dalším rozšířením plochy BV na pozemek ppč. 
840/2. 
 
 
 
 
 
 
 

Plocha Z1-Z05 — kú. Mašov u Turnova, IV. zóna CHKO 
Český ráj. Navržené funkční využití - Bydlení venkovské - 
BV. Agentura souhlasí s navrženým funkčním využitím 
pozemku.  
Plocha se nachází v návaznosti na stávající vymezené 
zastavěné území a vytváří jeho přirozené doplnění. 
 
Plocha Z1-Z10 - kú. Bukovina u Turnova, IV. zóna 
CHKO Český ráj. Navržené funkční využití -Bydlení 
venkovské - BV. Agentura souhlasí s navrženým 
funkčním využitím pozemku pro výstavbu max. 1 RD. 
Plocha navazuje na stávající strukturu jižního okraje 
sídelního útvaru Kobylka. 
 

Plocha Z1-Z04 – byla předmětem dohodovacího 
jednání, jehož závěrem je: Na základě nově 
uvedených skutečností a souvislostí souhlasí 
s vymezením plochy Z1-Z04 za podmínky zmenšení 
plochy pouze na části p.p.č. 864/1 a 864/2 
v k. ú.Mašov u Turnova v rámci Změny č. 1 Územního 
plánu Turnov. Dále agentura bude souhlasit s využitím 
stávajícího dopravního napojení. Na základě 
požadavku Agentury zůstane tato komunikace 
nezpevněná (bez asfaltu), oplocení pozemků bude 
možné pouze po hranici vymezené zastavitelné plochy 
a žádnou stavbu (ani doplňkovou) nebude možné 
umístit mimo zastavitelnou plochu ani nad zlom 
terénu. 

Dále Agentura upozorňuje, že pozemky se nacházejí 
ve druhé zóně CHKO Český ráj a proto je před 
zahájením jakýchkoliv činností potřeba požádat o 
udělení výjimky ze základních ochranných podmínek 
uvedených v § 26.  
Každé řízení o udělení výjimky dle §43 ze základních 
ochranných podmínek uvedených v ust. § 26 zákona 
bude řízením s prvkem správního uvážení. Žadatel o 
tuto výjimku na ni nemá právní nárok, je tedy na 
orgánu ochrany přírody, aby celkově posoudil 
individuální žádost a zhodnotil míru veřejného zájmu 
a možné dopady na příslušnou lokalitu. Teprve po 
takto provedené úvaze se může správní orgán vyslovit 
k podstatě věci a rozhodnout o udělení či neudělení 
požadované výjimky. Je zřejmé, že každé rozhodnutí o 
udělení výjimky musí ze své podstaty představovat 
určitý kompromis mezi, ze své povahy, protichůdnými 
zájmy. V případě výstavby rodinných domů a s tím 
souvisejících staveb se jedná o potřebu soukromého 
subjektu, kdy v daném případě stojí na jedné straně 
veřejný zájem na ochranu přírody a krajiny (resp. 
životního prostředí jako celku) a soukromý zájem 
žadatelů. 
- Plocha Z1-Z04 bude z návrhu změny vyjmuta 
z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu (KÚLK)  
 
- Plocha Z1-Z05 – pořizovatel vzal na vědomí 
sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace 
 
 
 
 
- Plocha Z1-Z10 bude z návrhu změny vyjmuta 
z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu (KÚLK) a orgánu ochrany přírody 
(Správa CHKO) 
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Plocha Z1-Z12 kú. Mašov u Turnova, IV. zóna CHKO 
Český ráj. Navržené funkční využití - Bydlení venkovské - 
BV. Agentura souhlasí s navrženým funkčním využitím 
pozemku.  

Plocha se nachází v návaznosti na stávající vymezené 
zastavěné území a vytváří jeho přirozené doplněni. 

 

Plocha Z1-Z13 - kú. Mašov u Turnova, III. zóna CHKO 
Český ráj. Navržené funkční využití - bydleni venkovské - 
BV. Agentura nesouhlasí s navrženým funkčním využitím 
pozemků.  

Dle ustanovení § 4 odst. 4 Nařízení vlády č. 508/2002, 
kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj 
(dále jen nařízení vlády), je cílem III. zóny udržení a 
podpora využíváni krajiny pro ekologicky 
optimalizované lesní hospodářství a zemědělství a vhodné 
formy turistiky a rekreace. 
Jedná se o severní část Hruboskalské vrchoviny. 
Strukturní plošina zde prudce klesá do Libuňské brázdy, 
zalesněné svahy se skalními výchozy přecházejí v plochy 
luk a polí. Prostorová scéna je polootevřená, horizont je 
tvořený křivkou plošiny. Významné jsou přechody sadů a 
zahrad do krajiny, kterými se sídlo zapojuje do přírodního 
rámce. Významným prvkem jsou louky kolem části 
Pelešan, které jsa posledními fragmenty luk v této části 
CHKO Český ráj a dotvářejí estetickou hodnotu 
krajinného rázu v místě, kde je značné architektonické 
poškození sídel. 
Osídlení je soustředěno do Mašova, Pelešan a 
Kadeřavce. Podíl historických objektů je nízký. 
Urbanistickou strukturu určuje soustředěná zástavba 
kolem procházejících komunikací, na které navazují ve 
svazích plochy luk, pastvin, pramenist', sadů a liniové 
zeleně mezí podél cest. 
V lokalitě se nachází významné plochy sídelní zeleně 
přírodního charakteru, které dotvářejí dochovaný krajinný 
ráz místa. Zastavěním celé lokality dojde k významnému 
narušení dochovaných estetických hodnot krajinného 
rázu místa. 

Plocha Z1-Z17 - kú. Mašov u Turnova, III. zóna CHKO 
Český ráj. Navržené funkční využití -zemědělská 
výroba - VZ. Agentura nesouhlasí s navrženým funkčním 
využitím pozemku, požadujeme zařadit plochu do 
funkčního využití Z - orná půda, trvalý porost, kde lze 
umístit jednu stavbu, která nepřekročí plochu 30 m2. 
Dle ustanovení § 4 odst. 4 Nařízení vlády č. 508/2002, 
kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj 
(dále jen 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 je 
soustředěno do Mašova, Pelešan a Kadeřavce. Podíl 
historických objektů je nízký. Významné jsou přechody 

- Z1-Z12 – pořizovatel vzal na vědomí sdělení 
dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace 
- Plocha Z1-Z12 bude zmenšena na základě 
požadavku orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu (KÚLK) pouze na p.p.č. 727/6 v k. ú. Mašov u 
Turnova 
 
- Z1-Z13 – pokyn zpracovateli na vyjmutí plochy, 
nesouhlasné stanovisko uplatnil i orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu (KÚLK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plocha Z1-Z17 - pokyn zpracovateli na vyjmutí 
plochy, nesouhlasné stanovisko uplatnil i orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu (KÚLK) 
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sadů a zahrad do krajiny, kterými se sídlo zapojuje do 
přírodního rámce. Urbanistickou strukturu určuje 
soustředěná zástavba kolem procházejících komunikací, 
na které navazují ve svazích plochy luk, pastvin, 
prameništ', sadů a liniové zeleně mezí podél cest. Na 
základě MŠ lze konstatovat, že v SV rohu pozemku ppč. 
456 je možno umístit jednu jednoduchou stavbu sloužící 
pro zemědělské účely, tj. přístřešek pro pasená zvířata. Stavba 
bude obdélníkového půdorysu, zastřešená 
rovnoramennou sedlovou střechou. ORM Turnov sdělil, 
že plocha Z umožňuje stavbu ovčína (do 30 m2) 

Plocha Z1-Z28 kú. Mašov u Turnova, IV. zóna CHKO Český 
ráj. Navržené funkční využití - bydlení venkovské - BV. 
Agentura nesouhlasí s navrženým funkčním využitím 
pozemků.  

V lokalitě se nachází mezofilní ovsíková louka, což je 
přírodní biotop, který se vyskytuje od nížin po pahorkatiny 
s převážně dominujícím ovsíkem vyvýšeným. Tyto 
porosty se nacházejí roztroušeně po celém území ČR a 
jsou vázány na místa s extenzivním obhospodařováním. 
Proto je biotop v současné době v rámci regionu na 
ústupu a to hlavně díky přehnojování, ruderalizaci, 
opouštění pozemků, přeoráváni luk a jejich dosévání. 
Mezofilní ovsíkové louky jsou luční porosty se značnou 
druhovou diverzitou a je vhodné lokality s tímto biotopem 
zachovávat. 
Rozšíření zastavitelného území o lokalitu Z28 není ani z 
hlediska ochrany krajinného rázu vhodné. Příměstská 
krajina Turnova byla v minulém století silně ovlivněna 
tlakem na zastavování volných prostranství. Tato 
prostranství nebyla v minulosti zastavěna z důvodu 
nevhodných hydrologických a geologických podmínek. 
Krajina je charakteristická rozptýlenou zástavbou 
jednotlivých samot a menších osad, která navazuje na 
volnou nezastavěnou krajinu, byla postupně nevhodně 
měněna na souvisle zastavěnou krajinu. Pro charakter 
krajinného rázu je typické a určující oddělení dvou 
zastavěných částí terénní depresí s volnými plochami luk ve 
spodní části a svazích. Zastavěním těchto ploch by zanikl 
tento charakteristický prvek Mašova. Výstavbou nových 
objektů a změnou využívání lokality by došlo ke změně 
stávajícího vodního režimu, ke změně ve složení 
fytocetózy mezofilních a mokřadních luk, které by 
v důsledku znamenaly degradaci současných biotopů a 
snížení přírodní a estetické hodnoty krajinného rázu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plocha Z1-Z28 - pokyn zpracovateli na vyjmutí 
plochy, nesouhlasné stanovisko uplatnil i orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu (KÚLK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, ISDS: c5kbvkw 

Stanovisko značky OÚPSŘ 316/2015/OÚP, KULK 83455/2016 doručené dne 26.10.2016 a vedené pod 
ev. č. 71678/16-MUTU 

 

 

 



Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  54 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Koordinované stanovisko zahrnující stanoviska na 
ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na 
základě: 

Na základě: 

1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších změn a doplnění: 
Ad. ad) 5. Kapitola C. - podkapitola C.1. „Vymezení 
zastavitelných ploch, návrh organizace a využití 
území" - Z1 - P05, k. ú. Turnov - změna ze zeleně 
veřejných prostranství (ZV) na komerční zařízení (OK) 
Se změnou ze zeleně veřejných prostranství (ZV) na 
komerční zařízení (OK) u lokality Z1-P05 
nesouhlasíme. 
Odůvodnění:  
Výše uvedená lokalita se nachází na území MPZ Turnov. 
Předmětem ochrany a péče v městské památkové zóně 
Turnov je dle článku 3 Vyhlášky o prohlášení 
památkových zón ve vybraných městech a obcích 
Východočeského kraje Vč KNVč. 208 (dále jen 
„vyhláška"), která nabyla platnosti 1. 11. 1990: 
a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a 
hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu 
komunikaci a historické podzemní prostory. 
f) veřejná a vyhražená zeleň. 
Historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a 
hmotová skladba představují základní památkové 
hodnoty památkové zóny Turnov, právě proto jsou 
předmětem ochrany. Na základě této skutečnosti není 
možné měnit hmotovou skladbu jednotlivých parcel. 
Pokud by byla připuštěna změna hmotové struktury, byl 
by porušen nejen předmět ochrany, ale i podmínky pro 
stavební činnost, viz článek 4, zejména bod c) a d) 
vyhlášky. 
Při posuzovaní historického půdorysu a jeho 
hmotové struktury správní orgán vycházel z 
mapových podkladů (mapa stabilního katastru, 1. 
vydání státní mapy zachycující stav koncem 30. let 20. 
století., topografické mapy 1 : 25 000 z 50. let). Z 
uvedených podkladů vyplývá, že území posuzované 
změny Z1-P05 nebylo nikdy pině zastavěno a sloužilo jako 
zázemí (zahrada, zásobní zahrada) bývalého 
františkánského kláštera, nemovité kulturní památky 
vedené v ÚSKP pod číslem rejstříku 41759/6-2816, tudíž 
by novostavba měla negativní vliv na její prostředí. 
Termín prostředí kulturní památky je pevně spjat s pojmem 
kulturní památka, jak je vymezena § 2 zákona o státní 
památkové péči. Na mezinárodní úrovni je pojem 
prostředí kulturní památky deklarován v článku 6) a 7) 
Mezinárodní charty o konzervaci a restaurování 
památek a sídel, kde je uvedeno, že ,Konzervace 
památky v sobě zahrnuje zachování jejího prostředí a 
měřítka. Jestliže tradiční prostředí památky existuje, je 
třeba ho zachovat. Je třeba zamitnout každou 
novostavbu, každou destrukci a každou úpravu, které by 
mohly porušil vztahy objemů a barev.". V dalším textu 
je následně konstatováno, že „Památka je 
neoddělitelná od historie, jíž je svědkem, a od prostředí, 

1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších změn a doplnění: 
- Plocha Z1-P05 – pokyn zpracovateli na vyjmutí 
plochy a ponechání stávajícího stavu, tj. plochy ZV – 
zeleň na veřejných prostranstvích 
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v němž je umístěna.". Ze znění těchto dokumentů i 
zákona o státní památkové péči vyplývá, že pokud by 
bylo okolí památky narušeno, umenšily by se hodnoty 
kulturní památky, a její uplatnění v kontextu, v němž je 
začleněna. Jejich ochrana je dle zvláštního předpisu, 
zákona o státní památkové péči, veřejným zájmem, 
proto je nutné, aby orgány památkové péče chránily 
nejen samotnou kulturní památku, ale i její prostředí. 
Pokud bychom připustili narušení dochované historické 
hmotové struktury změnou vymezení zastavitelných 
ploch, byl by porušen nejen předmět ochrany a 
podmínky pro stavební činnost, které obsahuje vyhláška 
o prohlášení MPZ Turnov, ale bylo by i narušeno 
prostředí kulturní památky bývalého františkánského 
kláštera, nemovité kulturní památky vedené v ÚSKP 
pod číslem rejstříku 41759/6-2816. 
Z hlediska veřejných zájmů státní památkové péče lze po 
zapracování našich připomínek Návrh Změny č. 1 ÚP 
Turnov akceptovat. 

 
 
 
 
 

2) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 
KÚLK, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
orgán státní správy lesů, dle § 48a odst. 2 písm. b) 
lesního zákona příslušný k uplatnění stanoviska k 
územně plánovací dokumentaci obce s rozšířenou 
působností souhlasí s Návrhem Změny č. 1 ÚP Turnov. 
Odůvodnění: 
Návrh nepředpokládá žádné dotčení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Část návrhových 
ploch zasahuje do vzdálenosti do 50 m od okraje 
lesa, regulativy omezující umísťování staveb 
hlavních do 25 m od okraje lesa zůstávají v platnosti 
a dostatečně zabezpečí ochranu zájmů státní správy 
lesů. 

2)  zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 
pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace 

3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů: 
KÚLK, odbor životního prostředí a zemědělství jako 
příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje toto 
vyjádření: 
KÚLK, odbor životního prostředí a zemědělství 
nemá z hlediska posuzování vlivů na životní 
prostředí k Návrhu Změny č.1 ÚP Turnov připomínky. 
Odůvodnění: 
K návrhu Zadání 1. změny LUP Turnov nebyl uplatněn 
požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl 
vyloučen. 
 

3)  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů: 
pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného 
orgánu, které nevyvolalo úpravu dokumentace 

4) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 

4) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 
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KÚLK, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ochrany 
ZPF) podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně ZPF"), příslušný podle § 17a písmene a) 
zákona o ochraně ZPF, podle § 5 odst. 2 zákona 
o ochraně ZPF uplatňuje k Návrhu 1. změny ŮP 
Turnov následující stanovisko: 
1. souhlasí s nově navrženými změnami 
funkčního využití ploch ZPF v ploše Z1-Z01- 
občanské vybavení OV. 
Odůvodnění: Na společném jednání k Návrhu  1. 
změny ÚP Turnov, které se konalo dne 27. 9. 
2016 na Městském úřadě Turnov, zazněla od 
pořizovatele informace, že vyvstala potřeba 
akutního řešení plochy pro vybudování hasičské 
zbrojnice pro Záchranný hasičský sbor 
Libereckého kraje. Současná zbrojnice se nachází v 
záplavovém území toku řeky Jizery. Po projednání se 
záchrannými složkami byla vytipována předmětná 
plocha Na Výšince. 
Jedná se o zcela novou návrhovou plochu o výměře 
cca 0,41 ha, dle dosud platného územního plánu 
nezastavitelnou, která patří do ploch zemědělského 
půdního fondu. Dle vyhlášky č. 48/2011, o stanovení 
tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška"), jsou pozemky zařazeny do III. třídy 
ochrany. Plocha se nachází mez i silnici 1/35 a 
části zastavěného území v lokalitě Výšinka. Plocha 
je dostupná s možností napojitelnosti na komunikaci 
1135, kde bude zajištěn rychlý výjezd zásahových 
vozidel. Vzhledem k navrhovanému využití a 
zdůvodnění, že plochy bude použito pro stavbu ve 
veřejném zájmu, orgán ochrany ZPF s tímto 
požadavkem souhlasí. 
2. Požaduje odstranit nepřesnost u plochy Z1-Z01 v 
jejím funkčním zařazení. 
Odůvodnění: V textové části Odůvodnění 1. 
změny ÚP Turnov je v tabulce Přehled odnětí 
půdního fondu u návrhové lokality Z1-Z01 uveden 
typ plochy BV, přitom je plocha navrhována pro 
funkční využití pro plochy občanské vybaveni - OV. 
Orgán ochrany ZPF souhlasí s využitím návrhové 
plochy pouze pro deklarovaný záměr, tedy pro 
výstavbu zázemí pro HZS LK. 
3. Nesouhlasí s Návrhem 1. změny ÚP Turnov, 
kterým jsou navrhovány nové zábory zemědělského 
půdního fondu, kromě výše uvedené změny Z1 —Z01. 
Odůvodnění: Dle § 5 zákona o ochraně ZPF jsou 
pořizovatelé a projektanti územně plánovací 
dokumentace povinni řídit se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona o ochraně 
ZPF, jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které 
je z hlediska ochrany ZPF a ostatních chráněných 
obecných zájmů nejvýhodnější, přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 

1. Z1-Z01 - pořizovatel vzal na vědomí sdělení 
dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
Plocha bude na základě požadavku města vyjmuta, 
protože pro možnost umístění stanice Integrovaného 
záchranného systému Libereckého kraje byl 
vytipován jiný, vhodnější pozemek, a to p. p. č. 851/1 
v k. ú. Daliměřice. Pozemek je předmětem 
připomínky č. 19 uplatněné v rámci společného 
jednání o návrhu. Připomínka byla předjednána 
v rámci dohodovacího jednání s orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu, který souhlasí 
s vymezením plochy občanského vybavení na p. p. č. 
851/1 v k. ú. Daliměřice s odůvodněním: „Návrhem 
nejsou dotčeny zájmy ochrany ZPF. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o druh pozemku – ostatní 
plocha.“  
2. Plocha Z1-Z01 bude vyjmuta z dokumentace, čímž 
bude odstraněna i formální chyba v tabulce Přehled 
odnětí půdního fondu 
3. bylo předmětem dohodovacího jednání. 
Pořizovatel požádal orgán ochrany ZPF o 
přehodnocení stanoviska na základě obsáhlého 
zdůvodnění v širších demografických, politických, 
veřejných  aj.  souvislostech než je pouze ochrana ZPF 
a dále pořizovatel doložil podrobné číselné a grafické 
vyhodnocení využití zastavěného území a 
zastavitelných ploch. Jednání v řádu měsíců bylo 
ukončeno zápisem, ve kterém dotčený orgán 
souhlasil pouze se záborem půdy, který je veřejným 
zájmem bez ohledu na veškeré doložené podklady. 
Uvedený číselný rozsah nevypovídá skutečný stav, 
jelikož v územním plánu jsou návrhové plochy 
vymezeny i v zastavěném území (mělo by se tedy 
jednat spíše o plochy přestavbové nebo stavové), 
rozsáhlá návrhová plocha Daliměřice je teoreticky 
nevyčerpána (pro bydlení), reálně se však jedná o 
území zastavěné rekreačními objekty, nelze tedy 
hovořit o nevyužitém záboru půdního fondu. 
Podstatná část zastavitelných ploch ve vlastnictví 
města a souvisejících ploch nemůže být využita 
z důvodu blokace soudní kauzou o navrácení majetku. 
Tyto a další důvody, proč bylo zahájeno pořizování 
změny územního plánu, pořizovatel uvedl slovně 
v úvodu zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov vč. 
upozornění, že číselné vyhodnocení by nevypovídalo 
o skutečném stavu. Zároveň je třeba uvést, že 
vyhodnocení se běžně počítá v rámci zprávy o 
uplatňování územního plánu. Změna č. 1 Územního 
plánu Turnov byla zahájena rok po vydání územního 
plánu a to na základě usnesení zastupitelstva, nikoliv 
zprávy o uplatňování. Obsah zadání změny územního 
plánu je stanovený vyhláškou a nezahrnuje povinnost 
uvádět číselné vyhodnocení využití ploch. Pořizovatel 
přesto v zadání uvedl alespoň slovní vyhodnocení a 
odůvodnění. Konkrétní Sdělení dotčeného orgánu, že 
vyhodnocení nebylo zpracováno, se proto nezakládá 
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zemědělský půdní fond, a to z pravidla ve srovnání s 
jiným možným řešením. 
Podle § 4 zákona o ochraně ZPF je pro 
nezemědělské účely nutno použít především 
nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území nebo 
nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo 
tato území, stavební proluky a plochy získané 
zbořením přežilých budov a zařízení. Dále je nutné 
odnímat zemědělskou půdu méně kvalitní a odnímat jen 
nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
V předložené dokumentaci Návrhu 1. změny ÚP 
Turnov jsou navrhovány změny funkčního využití 
zemědělských pozemků na nové zastavitelné plochy — v 
rozsahu cca 9,06 ha. Tento zábor ZPF představuje navýšení 
kapacity o cca 50 rodinných domů oproti stávajícímu ÚP 
Turnov, kde je schválena celková plocha záborů 
zemědělského půdního fondu cca 126 ha, z toho pro 
bydlení cca 100 ha (Bukovina u Turnova — pro bydlení 
2,14 ha, Daliměřice — pro bydlení 30,3 ha, Malý Rohozec 
— pro bydlení 4,90 ha, Mašov u Turnova — pro bydlení 
14,11 ha, Turnov — pro bydlení 49,49 ha). 
Nové návrhy dotýkající se zemědělského půdního fondu 
uvedené ve Změně č. 1 nejsou v souladu se zájmy 
ochrany zemědělského půdního fondu, a to především 
dle zásad ochrany ZPF uvedených v § 4 zákona o 
ochraně ZPF a dále dle Metodického pokynu 
Ministerstva životního prostředí České republiky čj.: 
OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996. Podle metodického 
pokynu má orgán ochrany ZPF při posuzování územně 
plánovací dokumentace hodnotit zejména: a) 
dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném 
území, především nezastavěných a nedostatečně 
využitých pozemků v současně zastavěném území 
obce; b) využití zemědělské půdy na nezastavěných 
částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území obce; c) využití ploch získaných 
odstraněním budov a zařízení a využití stavebních 
proluk; d) využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje 
sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci; e) důsledky navrhovaného 
řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být co 
nejméně narušena původní krajina a její funkce; f) 
ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a 
stávajících melioračních zařízení v území; g) sít' 
zemědělských účelových komunikací, které by měly být 
v maximální míře zachovány; v případě jejich dotčení 
musí dokumentace obsahovat návrh náhradní sítě, 
která dotčené území zpřístupní; h) další údaje o řešeném 
území prokazující nezbytnost požadavku na odnětí 
zemědělské půdy (počet obyvatel, účelové využití ploch, 
navržené řešení lokalit). Uvedené však textová část 
odůvodnění změny neobsahuje. 
Po prostudování kapitoly 10.2 Odůvodnění orgán 
ochrany ZPF považuje některé uvedené informace za 
zavádějící a účelové. 

na pravdě. Žádná konkrétní metodika, která by 
ukládala přesnou formu vyhodnocení, není 
v současné době platná. 
„Nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy", 
která je jako zákonná podmínka pro vymezení nových 
zastavitelných ploch stanovena v § 55 odst. 4 stavebního 
zákona, byla tedy podrobně a číselně prokázána při 
dohodovacím jednání, vč. doložení podrobných grafických, 
číselných a textových podkladů. Prakticky ho dotčený orgán 
nezohlednil. V rámci dohodovacího jednání přehodnotil 
stanovisko k vybraným plochám s následujícími závěry: 
Z1-Z03 – souhlasí 
Z1-Z04 – nesouhlasí – pokyn na vyjmutí plochy 
Z1-Z05 – nesouhlasí – pokyn na vyjmutí plochy 
Z1-Z07 – nesouhlasí – pokyn zpracovateli na vyjmutí 
plochy, nesouhlasné stanovisko uplatnil i orgán 
ochrany přírody a krajiny (MÚ Turnov - OŽP) 
Z1-Z08 – nesouhlasí – pokyn na vyjmutí plochy 
Z1-Z10 – nesouhlasí – pokyn na vyjmutí plochy 
Z1-Z11 – souhlasí 
Z1-Z12 – souhlasí se zmenšením plochy pouze na 
p.p.č. 727/6 v k.ú. Mašov u Turnova – pokyn na 
zmenšení plochy 
Z1-Z16 – nesouhlasí – pokyn zpracovateli na vyjmutí 
plochy, nesouhlasné stanovisko uplatnil i orgán 
ochrany přírody a krajiny (MÚ Turnov - OŽP) 
Z1-Z18 – nesouhlasí – pokyn na vyjmutí plochy 
Z1-Z19 – souhlasí 
Z1-Z26 – souhlasí 
Z1-Z27 – nesouhlasí – pokyn na vyjmutí plochy 
Z1-Z29 – nesouhlasí – pokyn na vyjmutí plochy 
p.p.č. 851/1 v k. ú. Daliměřice – předjednání nové 
připomínky č. 19 - lokality pro umístění základny IZS 
LK – dotčený orgán souhlasí s vymezením plochy „OV-
občanské vybavení“ – zapracováno do vyhodnocení 
připomínky  
 
p. p. č. 432/1 v k. ú. Mašov u Turnova – předjednání 
připomínky č. 3 (doručené 14.09.2016, ev.č. 
61815/16-MUTU) – dotčený orgán nesouhlasí – 
zapracováno do vyhodnocení připomínky 
 
p. p. č. 130/1 v k. ú. Malý Rohozec – předjednání 
připomínky č. 10 (doručené 05.10.2016, ev. č. 
66329/16-MUTU) – nesouhlasí – zapracováno do 
vyhodnocení připomínky 
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Vyhodnocení zastavěnosti vymezených zastavitelných 
ploch v doposud platném ÚP Turnov podle § 55 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 
zákon), nebylo předloženo k zadání Změny č. 1 ani k 
Návrhu Změny č. 1. 
Vyhodnocení je obecně nezbytnou podmínkou všech 
předpokládaných změn územních plánů a pro orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu jako jednoho 
z dotčených orgánů je podkladem k prokázání 
nezbytnosti odnětí zemědělské půdy dle § 4 zákona o 
ochraně ZPF a pro vydání stanoviska k příslušné změně 
územně plánovací dokumentace. 
Nové zastavitelné plochy lze změnou územního plánu 
vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4 stavebního 
zákona). Tato potřeba prokázána nebyla. 
Dle textu posuzované dokumentace lze v řešeném 
území očekávat zvýšenou poptávku o výstavbu, ale 
nikde není zmíněna skutečnost, že v předmětném 
území je k dispozici dostatečné množství ploch pro 
bytovou výstavbu (cca 100 ha) a dle posouzení orgánem 
ochrany ZPF jsou zastavitelné plochy minimálně využité. 
Přesto je plocha záborů zemědělského půdního fondu 
neodůvodněně navyšována o cca 9,06 ha. 
Dále je ve jmenované kapitole řečeno, že vymezení 
ploch reaguje na požadavky Zadání Změny č. 1, které 
byly vyhodnoceny na základě podnětů občanů. K 
danému orgán ochrany ZPF musí uvést, že pro vymezení 
určité části území jako zastavitelné plochy není 
dostatečným důvodem, že je to požadováno 
vlastníky pozemků (viz. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21.4. 2010, čj. 8 Ao 1/2010-
89) tak, aby se toto stalo důvodem rozšíření 
zastavitelných ploch obce bez zřetele na zastavitelné 
plochy stávající, přestože prokázání nemožnosti využít již 
vymezené zastavitelné plochy a potřeba vymezení 
nových zastavitelných ploch nebyla předložena. Územní 
plán neslouží k prosazování zájmů nebo řešení střetů 
zájmů konkrétních subjektů ať již na výstavbě 
rodinných domů, objektů pro výrobu či jiných. I když by 
bylo navýšení zastavitelných ploch zájmem vlastníků 
dotčených pozemků, nemůže to ještě samo o sobě 
znamenat soulad s dalšími zájmy, např. s ochranou 
životního prostředí. Podle § 1 zákona o ochraně ZPF je 
zemědělský půdní fond základním přírodním bohatstvím 
naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem 
umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních 
složek životního prostředí. Ochrana zemědělského 
půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání 
jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a 
zlepšování životního prostředí. 
Půda představuje jednu z klíčových složek vytvářející 
základní podmínky pro život na Zemi. Typ, složení a další 
vlastnosti půdy významně ovlivňují strukturu, 
složení a fungování všech suchozemských ekosystémů 
a jimi poskytované služby. Kromě produkčních funkcí 
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půda vykazuje i celou řadu funkcí mimoprodukčních — je 
genovou bankou, je prostředím pro četné organismy 
(edafon), má schopnost filtrovat a zadržovat dešťové 
srážky, regulovat pohyb vody v půdním prostředí, 
odstraňovat cizorodé látky znečišťující prostředí, v 
případě příznivé struktury a chemismu významně 
zvyšovat odolnost a pružnost ekosystémů a v neposlední 
řadě zadržovat více než dvojnásobek uhlíku, než je 
obsaženo v ovzduší. 
Proto je třeba zemědělskou půdu chránit. Zákon o 
ochraně ZPF neslouží pouze k ochraně půdy, na níž jsou 
intenzívně pěstovány plodiny, ale i k ochraně jiné půdy, 
která je či může být zemědělsky obhospodařována. 
Pro orgán ochrany ZPF není akceptovatelná 
argumentace, že je obtížné využit některých 
zastavitelných ploch, vymezených v ÚP Turnov, s 
ohledem na vlastnické poměry v řešeném území. Je 
zcela zřejmé, že „Nemožnost využít již vymezené 
zastavitelné plochy", která je jako zákonná podmínka pro 
vymezení nových zastavitelných ploch stanovena v § 55 
odst. 4 stavebního zákona, není prokázána. 
4. Nesouhlasí s nově navrženou změnou funkčního 
využití ploch ZPF v ploše Z1-Z19. 
Odůvodnění: V návrhu Změny je navrhována změna 
rozsáhlé lokality Z1-Z19, která vychází z lokalit 
stávajícího územního plánu ZSP- P295, BI — Z300, VZ — 
Z304, BI — Z294, ZSP — P298, BI — Z396, PV — Z303, ZSP 
— P308, ZSP — P305, ZSP — P315. Je navrhováno nové řešení 
rozsáhlé lokality pro bydlení s novými zábory 
zemědělského půdního fondu, kde bude dotčena  i 
zemědělská půda I. třídy ochrany (BPEJ 51110). Dle § 
4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze zemědělskou půdu 
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. Toto ustanovení 
se dle § 4 odstavce 4 zákona o ochraně ZPF nepoužije 
při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné 
územně plánovací dokumentaci, a to v případě pokud 
nedojde ke změně jejich funkčního využití. Předmětná 
změna však funkční využití mění a navrhuje nové zábory 
této cenné půdy. 
Vzhledem k již výše uvedeným skutečnostem (odst. 3 
vyjádření), tj. že odůvodnění změny postrádá 
jakékoliv vyhodnocení využitelnosti 
zastavitelných ploch orgán ochrany ZPF s 
navrhovanou změnou nesouhlasí. V daném případě se 
nejedná o nezbytný případ záboru pro plochy bydlení. V 
rámci schváleného územního plánu je souhlasným 
stanoviskem schváleno dostatek lokalit s navrhovaným 
funkčním využitím pro plochy bydlení. 
Poučení: 
Podle § 21 zákona o ochraně ZPF se na řízení podle § 5 
odst. 2 zákona o ochraně ZPF nevztahují obecné předpisy 
o správním řízení. Stanovisko uplatněné k územně 
plánovací dokumentaci není rozhodnutím, proto se proti 
němu nelze odvolat. 
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5) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 
nemá připomínky 
 

5) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 
pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace 

6) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: KÚLK, 
odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně 
příslušný správní orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 respektovat ustanovení § 67 vodního 
zákona, tj. omezení a podmínky stanoveného 

záplavového území a vymezené aktivní zóny vodního 
toku Jizera, 

 respektovat koncepci odkanalizování a 
zásobováni vodou dle Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Libereckého kraje, 

 respektovat Plány pro zvládání povodňových 
rizik, 

 respektovat, aby v řešeném území při 
odvádění srážkových vod nedocházelo ke zhoršení 
odtokových poměrů, 

 respektovat ustanovení § 30 vodního zákona 
pro ochranná pásma vodních zdrojů. Krajský úřad 
nesouhlasí s návrhem využití u lokality č. Z1-P07 (k.ú. 
Turnov) v souvislosti s platnými Plány pro zvládání 
povodňových rizik. 
Dále krajský úřad upozorňuje, že lokalita č. Z1-P07 (k.ú. 
Turnov) se nyní nachází ve stanoveném záplavovém 
území vodního toku Jizera. V současné době krajský úřad 
projednává návrh změny stanovení záplavového území 
a vymezení aktivní zóny vodního toku Jizera v úseku 
hranice Libereckého kraje - ř. km 110,051, 
vypracovaný podnikem Povodí Labe, státní podnik v 
lednu 2015. 
Po nabytí účinnosti stanovení tohoto záplavového území 
a vymezení aktivní zóny nebude využití této plochy 
přestavby s ohledem na ust. § 67 odst. 1 vodního 
zákona možné, neboť část této lokality (Č. Z 1-P07) se 
bude nacházet v aktivní zóně vodního toku Jizera. 
Odůvodnění: 
Návrh Změny č. 1 ÚP Turnov se týká vymezení ploch pro 
občanské vybavení, komerční využití, bydlení smíšené, 
bydlení venkovské, bydlení individuální, místní 
komunikace, plochy smíšené výrobní, zemědělské 
výroby, průmyslové výroby a sklady a zeleň na veřejných 
prostranstvích. 
Lokalita č. Z1-P07 (k.ú. Turnov) se podle Plánů pro 
zvládání povodňových rizik nachází ve vysokém a 
středním riziku povodňového ohrožení. V kategorii s 
vysokým rizikem ohrožení se doporučuje nepovolovat  
novou ani nerozšiřovat stávající zástavbu, ve které se 
zdržují lidé nebo umisťují zvířata. Pro stávající zástavbu je 
třeba provést návrh povodňových opatření, která zajistí 
snížení rizika, nebo zpracovat program vymístění této 

6) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: KÚLK, 
odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně 
příslušný správní orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 Ustanovení § 67 vodního zákona je respektováno – 
sdělení nevyvolalo úpravu dokumentace 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 
je respektován – sdělení nevyvolalo úpravu dokumentace 

 Plán pro zvládání povodňových rizik je zohledněn – 
sdělení bylo přesto předmětem dohodovacího jednání 

 Návrh dokumentace jako takový nemá vliv na 
zhoršování odtokových poměrů – sdělení nevyvolalo 
úpravu dokumentace 

 Ustanovení § 30 vodního zákona je respektováno – 
sdělení nevyvolalo úpravu dokumentace 
Nesouhlas s lokalitou Z1-P07 pořizovatel považoval 
za neopodstatněný, jedná se o stávající zastavěné 
území, přičemž je navrhováno odstranění stávající 
návrhové plochy „OK – komerční zařízení“ a namísto 
toho vymezení plochy přestavbové za účelem 
respektování stávajícího stavu, jedná se tedy o 
formální úpravu regulativů pro využití stávajících 
staveb. Dotčeným orgánem uvedený nesouhlas 
s umísťováním staveb tedy není důvodný, jelikož 
případné umístění dalších staveb neřeší územní 
plán, ale až následná řízení stavebního úřadu. 
Zmíněné povolování nových staveb ani rozšiřování 
stávajících staveb není předmětem změny. Případná 
omezení vyplývající z možného rozšíření aktivní 
záplavové zóny by byla rovněž řešena až 
v následných řízeních stavebního úřadu. Nesouhlas 
dotčeného orgánu s plochou Z1-P07 byl předmětem 
dohodovacího jednání a konzultace se Povodím Labe 
s. p. Pořizovatel dotčenému orgánu doložil 
podrobné vysvětlení situace a informace o 
formalitách územního plánování vč. praktických 
důsledků a navazujících postupů. 
Dotčený orgán na základě dohodovacího jednání 
předložené podklady i přes veškerou snahu 
pořizovatele prakticky nezohlednil 
a pravděpodobně podstatu změny nepochopil, 
proto přehodnotil své stanovisko podle zápisu 
následovně: 
Na základě nově uvedených skutečností souhlasí se 
změnou funkčního využití plochy „Komerční zařízení 
OK-Z433“ o výměře 2,59 ha na stabilizovanou plochu 
„VP – Průmyslová výroba a sklady“ v rámci Změny č. 1 
Územního plánu Turnov. Požaduje však uvést do 
textové části ustanovení: „Využití stabilizovaných 
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zástavby. V kategorii se středním rizikem ohrožení 
výstavba je možná s omezeními vycházejícími z 
podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů v 
ohroženém území a z potenciálního ohrožení objektů 
povodňovým nebezpečím. Nedoporučuje se rozšiřovat 
stávající plochy určené pro výstavbu. 
Lokalita s funkčním využitím výrobní plocha a sklady je 
přijatelná v nízkém stupni ohrožení. 
Krajskému úřadu byl předložen návrh na změnu 
stanoveného záplavového území vodního toku Jizera a 
změnu vymezení aktivní zóny vodního toku Jizera. V 
současné době zpracovatel zapracovává stanoviska 
dotčených orgánů. V § 67 vodního zákona jsou uvedena 
omezení a zákazy v aktivní zóně, výjimky jsou pro 
nezbytné stavby dopravní infrastruktury za podmínky, 
že současné budou provedena opatření k 
minimalizaci vlivu na povodňové průtoky. Proto je 
upozorněno na respektování výše uvedeného. 
V případě odkanalizování a zásobování vodou je 
odkazováno na schválený Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací z důvodu nutnosti mimo jiné řešit odvádění 
srážkových vod oddílně zároveň s tím, aby nedocházelo 
ke zhoršení odtokových poměrů v řešeném území. 

ploch je podmíněno splněním podmínek stanovených 
vodoprávním úřadem, kde budou zohledněna 
omezení vyplývající z umístění plochy v záplavovém 
území případně v jeho aktivní zóně a budou 
respektovány plány pro zvládání povodňových rizik, 
které schválilo Ministerstvo životního prostředí 
opatřením obecné povahy dne 22.12.2015 pod č.j. 
90988/ENV/15 s nabytím účinnosti 20.01.2016.“   
Pokyn zpracovateli na zohlednění tohoto požadavku 
a vložení textu na vhodné místo, např. do kapitoly 
Územního plánu Turnov E.2 Ochrana před 
povodněmi, nebo dle odborného uvážení. Bez 
zohlednění této podmínky by dotčený orgán 
nesouhlasil se změnou funkčního využití plochy, což 
pořizovatel považoval za absurdní. Pořizovatel 
přistoupil na zohlednění podmínky dotčeného orgán, 
přestože se s ní neztotožňuje. 

7) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 
nemá připomínky 

7) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 
pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace 

8) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
KÚLK, odbor dopravy (dále jen KÚ LK OD) dle § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění souhlasí s Návrhem 
Změny č. 1 UP Turnov za podmínky, že bude doplněno 
a opraveno následující. 
Textová část — Návrh Změny č. 1 Územního plánu 
Turnov:  
Str. 66 - 68, kap. F.2.2., podkap. 1, část BI-bydlení 
individuální, tabulka: 
KÚ LK OD se domnívá, že v tabulce chybí plocha Z1-Z08, 
která se nachází v OP železniční tratě 041 a je tím 
zasažena hlukem. 
Str. 68 - 72, kap. F.2.2., podkap. 1, část BV-bydlení 
venkovské, tabulka: 
KÚ LK OD se domnívá, že v tabulce chybí plochy 
zasažené hlukem: 
Z1-Z04, Z1-Z05, Z1-Z12, Z1-Z13 a Z1-Z14, které se 
nacházejí v OP silnice 111/27927, 
Z1-Z09, která se nachází v OP silnice 1/35 a OP železniční 
tratě 041, 
Z 1-Z 16, která se nachází v OP silnice 1/10 a OP 
železniční tratě 030,  
Z 1-Z 18, která se nachází v OP železniční tratě 041. 
KÚ LK OD požaduje doplnit pro výše uvedené nové 
navržené lokality následující článek, přičemž ustanovení 
týkající se hluku z provozu na železniční trati (030 a 041) 
a silnici I. třídy (1/10 a 1/35) je pouze doporučeni: 
„Hluk z dopravy 

8) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
str. 66 - 68 – plocha Z1-Z08 bude vyjmuta z 
dokumentace 
str. 68 – 72 - pořizovatel vzal na vědomí sdělení 
dotčeného orgánu, pokyn zpracovateli k prověření a 
úpravě u plochy Z1-Z12 (bude zmenšena) 
plochy Z1-Z04, Z1-Z05, Z1-Z13, Z1-Z14 budou ze 
změny vyjmuty 
plocha Z1-Z09 bude ze změny vyjmuta 
plocha Z1-Z16 bude ze změny vyjmuta 
plocha Z1-Z18 bude ze změny vyjmuta 
pokyn zpracovateli k prověření a případně doplnění 
uvedeného článku 
str. 84 – plocha Z1-Z07 bude ze změny vyjmuta, čímž 
dojde i k vyjmutí plochy z tabulky 
grafická část - Pořizovatel sdělení prověřil a došel 
k závěru, že se jedná o formální chybu v elektronické 
podobě dokumentace. V tištěné podobě je 
dokumentace v pořádku - části hlavního výkresu „B“ 
a „C“ nejsou totožné, dílčí změny se na jeden výřez 
nevejdou, musí se tedy jednat o 2 výřezy, i když 
s velkým překryvem. Pokyn zpracovateli k opravě. 
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Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nové 
navržených plochách v blízkosti železniční tratě a silnic 
I. a III. třídy a stavebník bude následně povinen v rámci 
stavby provést taková opatření, která povedou k 
odstranění negativních vlivů z provozu po železniční trati 
a silnicích I. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato 
podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově 
navržených plochách, které by mohly být ohrožené 
hlukem z železniční tratě a silnic I. a III. třídy, nikoli jen na 
ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. 
Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady 
stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na 
nově navržených plochách způsobila ve spojení s 
dopravou na předmětné železniční trati a silnicích I. a III. 
třídy (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky 
hluku na již navržených či zastavěných plochách." 
Str. 84, kap. F.2.2., podkap. 4, část VP-průmyslová 
výroba a sklady, tabulka: 
KÚ LK OD se domnívá, že uvedená plocha Z 1-Z07 do 
tabulky ploch „VP" nepatří, protože se jedná o plochu 
„BI". 
Grafická část:  Hlavni výkres: 
KÚ LK OD požaduje opravit v Hlavním výkresu část „C", 
kde je uvedena chybně část „B", tzn., že dvakrát za 
sebou v částech označených jako „B" a „C" jsou uvedeny 
stejné části „B". 

9) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších předpisů: 
Ve smyslu §, 49 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 
(dále zákon), se Návrh 1. Změny ÚP Turnov nedotýká 
zájmů chráněných tímto zákonem. 
Odůvodnění: 
Předložený návrh nenavrhuje žádné funkční využití 
podléhající posouzení dle tohoto zákona. 

9) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších předpisů: 
pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace 

 

Městský úřad Turnov - odbor životního prostředí 

Městský úřad Turnov – odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, ISDS: vehbxe9 

Stanovisko značky OZP/16/3158/KOR doručené dne 27.10.2016 a vedené pod ev. č. 71992/16-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1) odpadové hospodářství 

nemá připomínky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

2) Ochrana zemědělského půdního fondu 

Neuplatňuje stanovisko (příslušný je krajský úřad 
Libereckého kraje) 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

3) Ochrana přírody a krajiny 

1 – p.p.č. 1815/1, 1815/2, 1815/3 v k.ú. Turnov 
SOUHLASÍME se změnou plochy na OV – občanské 
vybavení. 
Odůvodnění: 
Změna se netýká zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody a krajiny. 
 
2 – p.p.č. 5/11 a 11/10 v k.ú. Mašov u Turnova 
SOUHLASÍME se změnou plochy na plochu BS – 
bydlení smíšené. 

 
Jedná se o plochu Z1-Z01 - Pořizovatel vzal na 
vědomí sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo 
úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-P01 - Pořizovatel vzal na 
vědomí sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo 
úpravu dokumentace. 
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Odůvodnění: 
Změna se netýká zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody a krajiny. 
 
3 – p.p.č. 98/7 v k.ú. Malý Rohozec 
SOUHLASÍME se změnou plochy na BV – bydlení 
venkovské 
Odůvodnění: 
Změna se netýká zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody a krajiny. 
 
4 – p.p.č. 2818/1, 2818/2, 2818/3, 2815, 2816, 2817 
v k.ú. Turnov (Šetřilovsko) 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
5 – část p.p.č. 698/33 v k.ú. Daliměřice 
SOUHLASÍME se změnou plochy na plochu VP – 
průmyslová výroba a sklady.   
Odůvodnění: 
Změna se netýká zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody a krajiny. 
 
7 – návrhová plocha BI-Z72 – Daliměřice 
U pozemků p.č. 711/141 a 711/140 v k.ú. Daliměřice 
SOUHLASÍME se změnou využití území na obytné 
území (v souladu se zpracovanou územní studií). 
S ostatním vymezením funkčních ploch souhlasíme. 
Odůvodnění: 
Změnou funkčního využití u pozemků p.č. 711/141 a 
711/140 v k.ú. Daliměřice nedojde k dotčení zájmů 
ochrany přírody a krajiny. 
 
8 – podmínky funkčního využití a prostorového 
uspořádání ploch BI 
SOUHLASÍME se změnami podmínek. 
Odůvodnění: 
Změny podmínek (výška staveb, podlažnost) jsou 
v souladu s ochranou krajinného rázu dle § 12 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, kdy je nutné respektovat 
strukturu okolní zástavby a podlažnost okolní 
zástavby. 
 
9 – netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 
10 – SOUHLASÍME 
 
11 – SOUHLASÍME za předpokladu, že územní studie 
budou předkládány k posouzení orgánu ochrany 
přírody. 
 
12 – netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny 
 
13 – netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny 

 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-Z02 - Pořizovatel vzal na 
vědomí sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo 
úpravu dokumentace. 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
Jedná se o plochu Z1-P02 - Pořizovatel vzal na vědomí 
sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-Z31, Z-Z32, Z1-Z03 - Pořizovatel 
vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, které 
nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taktéž 
 
Taktéž 
 
Taktéž 
 
 
 
Taktéž 
 
Taktéž 
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14 – netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny 
 
15 – pozemek p.č. 864/3 v k.ú. Mašov u Turnova 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
16 – pozemek p.č. 864/1 v k.ú. Mašov u Turnova 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
17 – pozemky p.č. 294/6 a 22/1 v k.ú. Mašov u 
Turnova 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
18 – pozemky p.č. 2958/1 a 2958/2 v k.ú. Turnov 
NESOUHLASÍME s vymezení zastavitelné plochy Z1-
Z06 dle návrhu.  
Odůvodnění: 
Z hlediska § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny 
(ochrana krajinného rázu) je nežádoucí rozšiřování 
zástavby do volné krajiny. Navržené pozemky se 
nachází v prudkém svahu, na pohledově 
exponovaném místě. V současné době se na 
pozemcích nachází mimolesní zeleň typu suchých 
doubrav. Část pozemků zabírají staré ovocné sady. 
Realizací záměru a souvisejícími rozsáhlými terénními 
úpravami dojde k negativními zásahu do mimolesní 
zeleně (ochrana dle § 7 zákona o ochraně přírody a 
krajiny) a dále do vnějšího obrazu sídla. Realizací 
záměru se zvýší podíl zastavěného území na úkor 
mimolesní rozptýlené zeleně a tím dojde k ovlivnění 
charakteru krajinné scény.  
 
19 – pozemek p.č. 3099/1, 3099/2 v k.ú. Turnov 
NESOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z1-
Z07 (bydlení individuální) 
Odůvodnění: 
Plocha je vedena v územním plánu jako ZSP-Z188 
s využitím zeleň sídelní a přírodního charakteru. 
Nesouhlas byl dán již k návrhu územního plánu. 
Lokalita navazuje lesní komplex Struhy, který je 
zároveň součástí územního systému ekologické 
stability – lokální biocentrum Struhy. Na ploše se 
nachází mimolesní zeleň. Dřeviny jsou chráněny před 
poškozením a ničením dle § 7 odst. 1 zákona o 
ochraně přírody a krajiny.  

 
Taktéž 
 
Taktéž 
 
 
 
 
 
 
Taktéž 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-Z06, která byla předmětem 
dohodovacího jednání. Dotčený orgán dle zápisu i 
nadále nesouhlasí - pokyn zpracovateli na vyjmutí 
plochy 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-Z07 - pokyn zpracovateli na 
vyjmutí plochy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
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Lesy jsou dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o 
ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými 
prvky. Významné krajinné prvky jsou dle ustanovení § 
4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny 
před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, 
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 
k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
Realizací záměru dojde k negativnímu ovlivnění 
navazujícího územního systému ekologické stability a 
významného krajinného prvku. 
 
20 – pozemky p.č. 294/6 a 183/1 v k.ú. Mašov u 
Turnova 
Pozemek p.č. 284/6 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
Pozemek p.č. 183/1 
NESOUHLASÍME se změnou funkčního využití na 
plochu BV – bydlení venkovské na části pozemku 
Odůvodnění: 
Pozemek navazuje na územní systém ekologické 
stability – regionální biokoridor Libuňka. Z hlediska 
ochrany krajinného rázu není vhodné rozšiřování 
zástavby do volné krajiny. S ohledem na ochranu 
krajinného rázu je možná dostavba v prolukách či 
nevyužitých zastavitelných plochách, stanovených 
územním plánem Turnova. 
 
21 – pozemek p.č. 3432/3 v k.ú. Turnov 
SOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z1-
Z08 s využitím bydlení individuální (BI) na pozemcích 
p.č. 3432/2, 3432/3 a 3432/4 v k.ú. Turnov 
Odůvodnění: 
Z hlediska ochrany krajinného rázu je možná 
dostavba v prolukách. Zde se jedná o dostavbu 
navazující na zastavěné území. Plocha respektuje 
stávající urbanistickou strukturu lokality. 
 
22 – pozemek p.č. 893/1 v k.ú. Mašov u Turnova 
NESOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z1-
Z09 se způsobem využití bydlení individuální (BI). 
Odůvodnění: 
Rozšiřování zástavby do volné krajiny je z důvodu 
ochrany krajinného rázu nežádoucí (§ 12 zákona o 
ochraně přírody a krajiny). Pro výstavbu je možné 
využít nevyužité zastavitelné plochy, které jsou 
určené územním plánem Turnova. 
Na pozemku se nachází vzrostlá mimolesní zeleň, 
která je chráněna před poškozováním a ničením dle 
ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 
 
 
23 – pozemek p.č. 358/1 v k.ú. Bukovina u Turnova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozemek p. č. 183/1 v k.ú. Mašov u Turnova nebyl 
předmětem řešení v návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Turnov pro společné jednání. Pozemek byl 
pouze předmětem zadání změny, kterého se však 
toto stanovisko netýká. Neopodstatněné sdělení 
dotčeného orgánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-Z08 - Pořizovatel vzal na vědomí 
sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-Z09 - pokyn zpracovateli na 
vyjmutí plochy, plochu nedoporučila i Krajská 
hygienická stanice. 
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Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
24 – pozemky p.č. 2975/8 a 2975/2 v k.ú. Turnov 
SOUHLASÍME s vymezením plochy přestavby Z1-P01 
s využitím bydlení venkovské (BV). 
Odůvodnění: 
Navrženou změnou nedojde k dotčení zájmů ochrany 
přírody a krajiny (ve stávajícím územním plánu je 
funkční využití rekreace – zahrádkaření). 
 
25 – pozemek p.č. 2972/2 v k.ú. Turnov 
SOUHLASÍME  s vymezením zastavitelné plochy Z1-
Z11 se způsobem využití bydlení individuální (BI).  
Odůvodnění: 
Pozemek přímo navazuje na území, které je územním 
plánem navrženo k zástavbě. Mimolesní zeleň 
nacházející se na pozemku je chráněna dle zákona o 
ochraně přírody a krajiny (§ 7). 
 
26 – pozemek p.č. 727/6 v k.ú. Mašov u Turnova 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
27 – pozemky p.č. 840/2, 843/3, 846, 844, 85/2, 852, 
851/2, st.p.č. 85, 851/3, 850/1, 851/1, 852/2, 829/1, 
824/1, 823, 854, 1330, 853 v k.ú. Mašov u Turnova 
Pro návrhové plochy Z1-Z13 a Z1-Z04 je ve smyslu § 
78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. k vyjádření 
kompetentní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – 
regionální pracoviště Liberecko, neboť dotčené 
pozemky se nachází na území CHKO Český ráj.  
Návrhové plochy Z1-Z14, Z1-Z15, Z1-P04: 
NESOUHLASÍME  s vymezením zastavitelných ploch 
Z1-Z14, Z1-Z15 a Z1-P04 s rozdílným způsobem využití 
bydlení venkovské (BV) a občanské vybavení (OV). 
Odůvodnění: 
Realizací záměru dojde k negativnímu zásahu do 
charakteristik krajinného rázu dle ustanovení § 12 
zákona o ochraně přírody a krajiny, a to: 
- k negativnímu středně silnému ovlivnění 
přírodních hodnot krajinného rázu: 
Přímo v lokalitě záměru se nachází biotopy L2.2 
Údolní jasanové olšové luhy (klasifikace dle katalogu 
biotopů Chytrý, Kučera, Kočí 2001). Záměr leží na 
hranici zvláště chráněného území CHKO Český ráj (3. 
zóna). Záměr se nachází ve vzdálenosti 150 m od 
regionálního biocentra Hruboskalsko a na severním 
okraji zasahuje do regionálního biokoridoru Libuňky. 
Vodní toky a údolní nivy jsou dle ustanovení § 3 odst. 
1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny 

Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-P01 - Pořizovatel vzal na vědomí 
sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-Z11 - Pořizovatel vzal na vědomí 
sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
 
Z1-Z13, Z1-Z04 - Pořizovatel vzal na vědomí sdělení 
dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
 
Z1-Z14,Z1-Z15,Z1-P04 – plochy byly předmětem 
dohodovacího jednání. Dle zápisu dotčený orgán 
přehodnotil své stanovisko následovně: 
- Z1-Z14 nesouhlasí - pokyn zpracovateli na vyjmutí 

plochy. 

- Z1-Z15 – nesouhlasí - pokyn zpracovateli na 

vyjmutí plochy. 

- Z1-P04 – souhlasí s vymezením přestavbové 

plochy „OV – Občanské vybavení“ pouze v rozsahu 

stávající plochy „BV – Bydlení venkovské“ - pokyn 

zpracovateli na zmenšení plochy 
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významnými krajinnými prvky. Významné krajinné 
prvky jsou dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby 
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení 
nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
Záměr bezprostředně navazuje na nivu Libuňky. 
Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat 
negativní ovlivnění charakteru údolní nivy Libuňky 
související s urbanizací ploch nad vodním tokem.  
Realizací záměru dojde k sinému ovlivnění jasanových 
a olšových lužních lesů nacházejících se v lokalitě. 
Vzhledem k charakteru záměru a propojení 
urbanizovaných ploch dojde k ovlivnění funkce 
regionálního biocentra a biokoridoru ve směru údolí 
Libuňky – Vyskeřská pahorkatina. 
Záměr dále negativně ovlivní prostupnost krajiny a 
migrační koridory živočichů.  
- k negativnímu středně silnému ovlivnění 
kulturních charakteristik krajinného rázu: 
Přímo v lokalitě záměru se nenachází evidovaná 
kulturní památka a vzhledem k vizuálnímu rozsahu 
záměru lze vyloučit i nepřímý dopad na ně. Záměr 
bude mít dopad v obecnějším kontextu, a to 
vzhledem k vnějšímu obrazu sídla, a k půdorysnému 
typu sídla. Dojde k propojení dvou prostorově 
oddělených sídel. 
Vzhledem k rozsahu záměru dojde k výrazné změně 
charakteru vnějšího obrazu sídla a ke změně 
půdorysného typu sídla. 
- k negativnímu středně silnému ovlivnění 
percepčních charakteristik krajinného rázu 
Konfigurace reliéfu vymezuje vizuální působení 
záměru. Vzhledem ke konfiguraci reliéfu je viditelnost 
záměru omezená pouze na západní část údolí 
Libuňky. Jedná se o uzavřenou krajinnou scénu, které 
dominují lesní porosty a zastavěné území.  
Realizací záměru se zvýší podíl zastavěného území na 
úkor lesních a lučních porostů a tím dojde k mírnému 
ovlivnění charakteru krajinné scény. 
Záměr bude při pohledu z Turnova, z lokality Na 
Kamenci, v konfrontaci s kulturní dominantou 
hradem Valdštejn. Záměr bude viditelný ze silnice 
I/35. 
 
28 – pozemek p. č. 433 v k. ú. Bukovina u Turnova 
NESOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z1-
Z16 se způsobem využití bydlení venkovské (BV). 
Odůvodnění: 
Navrženým záměrem dojde k negativnímu zásahu do 
přírodních, kulturních a historických charakteristik 
krajinného rázu (§ 12 zákona o ochraně přírody a 
krajiny). Jedná se o louku v prudkém svahu. Záměr 
negativně ovlivní stávající luční společenstva. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o prudký svah, bude 
umístění RD spojeno s rozsáhlými terénními 
úpravami, které vyvolají negativní zásah do vnějšího 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o plochu Z1-Z16 – plocha byla předmětem 
dohodovacího jednání – dotčený orgán nesouhlasné 
stanovisko nepřehodnotil (nesouhlas uplatnil i 
dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského 
půdního fondu) - pokyn zpracovateli na vyjmutí 
plochy. 
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obrazu sídla. Pro výstavbu je možné využít nevyužité 
zastavitelné plochy, které jsou určené územním 
plánem Turnova. 
 
29 – pozemek p.č. 456 v k.ú. Mašov u Turnova 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
30 – pozemky p.č. 871, 870/6, 994/1-3, 874/2, st.č. 
859 v k.ú. Daliměřice 
Navrženými změnami nedojde k dotčení zájmů 
ochrany přírody a krajiny. 
 
31 – pozemek p.č. 2036/1 v k.ú. Turnov 
Netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 
 
 
32 – pozemek p.č. 1996 v k.ú. Turnov 
NESOUHLASÍME se změnou využití plochy na bydlení 
smíšené (BS). 
Odůvodnění: 
Z důvodu ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona o 
ochraně přírody a krajiny) není žádoucí rozšiřování 
zástavby do volné krajiny. Pozemek nenavazuje na 
zastavěné území obce, nerespektuje stávající 
urbanistickou strukturu sídla. 
 
33 – pozemek p.č. 715/3 v k.ú. Mašov u Turnova 
SOUHLASÍME se změnou využití pozemku na bydlení 
venkovské (BV). 
Odůvodnění: 
Navrženou změnou nedojde k dotčení zájmů ochrany 
přírody a krajiny. Pozemek se nachází uvnitř 
zastavěného území, má charakter zahrady. Jedná se o 
dostavbu v proluce. Záměrem nedojde k negativnímu 
ovlivnění charakteristik krajinného rázu. 
 
34 – pozemek p.č. 108 v k.ú. Mašov u Turnova 
NESOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z1-
Z18 se způsobem využití bydlení venkovské (BV). 
Odůvodnění: 
Plocha přímo navazuje na územní systém ekologické 
stability – regionální biokoridor Libuňka. Vodní toky a 
údolní nivy jsou dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) 
zákona o ochraně přírody a krajiny významnými 
krajinnými prvky. Významné krajinné prvky jsou dle 
ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 
krajiny chráněny před poškozováním a ničením. 
Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
stabilizační funkce. Vzhledem ke tvaru pozemku je 
umístění RD možné až na hranici s regionálním 
biokoridorem a tím pádem v údolní nivě vodoteče 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. Pokyn k 
formální úpravě – znázornit v grafické části chybějící 
dílčí plochy. 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. (požadavek 
v zadání, v návrhu pouze úprava regulativů pro 
všechny plochy VP) 
 
Pozemek p. č. 1996 v k. ú.  Turnov nebyl předmětem 
řešení v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov 
pro společné jednání. Pozemek byl pouze předmětem 
zadání změny, kterého se však toto stanovisko 
netýká. Neopodstatněné sdělení dotčeného orgánu. 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o lokalitu Z1-Z18, která byla předmětem 
dohodovacího jednání. Dotčený orgán přehodnotil 
své stanovisko a souhlasí s vymezením plochy Z1-Z18 
ve zmenšeném rozsahu při ponechání manipulačního 
prostoru v šíři 5 m podél vodního toku ve stávající 
ploše ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru. 
V případě, že požadavku nelze vyhovět, nebude 
dotčený orgán s vymezením plochy Z1-Z18 souhlasit. 
Podle zápisu z jednání:  
Pořizovatel předá zpracovateli pokyn k prověření 
zmenšení plochy Z1-Z18 v návrhu Změny č. 1 
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Libuňka. V současné době se jedná o částečně 
podmáčené území. Umístění RD bude možné pouze 
za předpokladu navýšení terénu, čímž dojde 
k negativnímu ovlivnění územního systému 
ekologické stability a k negativnímu zásahu do 
významného krajinného prvku. Možným oplocením 
pozemku dojde ke snížení prostupnosti krajiny, 
omezení migračních koridorů a negativnímu zásahu 
do územního systému ekologické stability a 
významného krajinného prvku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 – pozemky p.č. 887/1, 887/20, 887/21, 887/22, 
887/29, 887/28, 887/27, 887/52 v k.ú. Turnov 
S navrženými změnami SOUHLASÍME za předpokladu, 
že pro nově vymezenou plochu Z1-Z19 bude 
zpracována nová územní studie, která bude 
k připomínkování předložena orgánu ochrany 
přírody. 
Odůvodnění: 
Novým vymezením stavebních pozemků, veřejných 
prostranství, sídelní zeleně apod. v rámci nové 
územní studie nebudou dotčeny zájmy ochrany 
přírody a krajiny. Území je v současném územním 
plánu již zařazeno do ploch se způsobem využití 
bydlení individuální, zemědělská výroba a zeleň 
sídelní a přírodního charakteru. 
 
36 – pozemek p.č. 3888/8 v k.ú. Turnov 
Netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 
 
 
 
 
37 – pozemky p. č. 524/1 a 523/1 v k.ú. Turnov 
Netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 
 
 
38 – plochy BS-Z104, BS-Z112, BS-Z123, BS-Z124, BS-
Z99 
Netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 
39 – pozemek p.č. 1773/1 v k.ú. Turnov 
SOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z1-
Z26 ve spodní části pozemku. 
Odůvodnění: 
Navrženou změnou nebudou dotčeny zájmy ochrany 
přírody a krajiny. 

Územního plánu Turnov podle požadavku dotčeného 
orgánu.  
Pořizovatel se však domnívá, že se jedná o požadavek 
nad rámec podrobnosti územního plánu – dotčeným 
orgánem požadovaná šíře 5 m by totiž v grafické části 
při měřítku 1:5000 činila pouhý 1 mm, a to navíc podél 
hranice ÚSES, která má v grafické části rovněž šíři 1 
mm, jedná se tedy o prakticky nezobrazitelný 
požadavek bez možnosti vymezení pomocí 
definovaných bodů (se známými souřadnicemi). 
Ponechání manipulačního prostoru může dotčený 
orgán vyžadovat až v rámci územního řízení nezávisle 
na typu funkční plochy, jak se běžně činí. Žádný 
obdobný požadavek dotčený orgán neuplatnil ani při 
pořizování Územního plánu Turnov, ve kterém jsou 
zastavitelné funkční plochy běžně vymezeny po 
hranicích pozemků s vodními plochami. Z těchto 
důvodů ponecháme požadavek dotčeného orgánu 
na prověření zpracovateli, tj. autorizované osobě 
ručící za obsah dokumentace. 
- Pokyn zpracovateli k vyjmutí plochy z důvodu 
nesouhlasu dotčeného orgánu na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozemek p. č. 3888/8 v k. ú.  Turnov nebyl 
předmětem řešení v návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Turnov pro společné jednání. Pozemek byl 
pouze předmětem zadání změny, kterého se však 
toto stanovisko netýká. Neopodstatněné sdělení 
dotčeného orgánu. 
 
Jedná se o plochu Z1-P05 – plocha bude vyjmuta 
z důvodu nesouhlasného stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku památkové péče  
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
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40 – pozemek p.č. 432/1 v k.ú. Mašov u Turnova 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
41 – plocha BI-Z72 
Viz požadavek č. 7 
 
42 – pozemek p.č. 456/2 v k.ú. Bukovina u Turnova 
NESOUHLASÍME se změnou funkčního využití plochy 
na občanské vybavení (OV) nebo rekreace rodinná a 
hromadná (RR). Požadujeme ponechání plochy ve 
funkčním využití zeleň sídelní a přírodního charakteru 
(ZSP) dle platného územního plánu. 
Odůvodnění: 
Předmětný pozemek leží na hranici a částečně 
zasahuje do územního systému ekologické stability 
(lokální biokoridor Vazovecké údolí, nadregionální 
biokoridor Jizera). Ochrana systému ekologické 
stability je povinností všech vlastníků a uživatelů 
pozemků tvořících jeho základ (§ 4 odst. 1 zákona o 
ochraně přírody a krajiny). 
Vodní toky a údolní nivy jsou dle ustanovení § 3 odst. 
1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny 
významnými krajinnými prvky. Významné krajinné 
prvky jsou dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby 
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení 
nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
Na pozemku se nachází vzrostlá mimolesní zeleň, 
která je chráněna před poškozováním a ničením dle 
ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme zachování 
současného stavu, příp. posilování přírodních funkcí 
pozemku. 
 
43 – viz požadavek č. 38 
 
 
44 – pozemek p.č. 705/7 v k.ú. Daliměřice 
NESOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z-
Z27 se způsobem využití bydlení venkovské (BV) na 
pozemcích p.č. 705/6, 705/5, 705/4, 705/7 a 705/13 
v k.ú. Daliměřice. 
Odůvodnění: 
Navržená lokalita přímo navazuje na lesní pozemky, 
které jsou součástí územního systému ekologické 
stability (lokální biocentrum). Ochrana systému 
ekologické stability je povinností všech vlastníků a 
uživatelů pozemků tvořících jeho základ (§ 4 odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny). 

Jedná se o plochu Z1-Z26 – plocha je vymezena ve 
spodní části pozemku - Pořizovatel vzal na vědomí 
sdělení dotčeného orgánu, které nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
Pozemek p. č. 456/2 v k. ú.  Bukovina u Turnova nebyl 
předmětem řešení v návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Turnov pro společné jednání. Pozemek byl 
pouze předmětem zadání změny, kterého se však 
toto stanovisko netýká. Neopodstatněné sdělení 
dotčeného orgánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
Jedná se o plochu Z1-Z27 – plocha byla předmětem 
dohodovacího jednání. Dotčený orgán přehodnotil 
své stanovisko a souhlasí s vymezením plochy ve 
zmenšeném rozsahu zahrnujícím pouze p. p. č. 
705/13 a 705/7. Plocha bude ze změny vyjmuta 
z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu na úseku 
ochrany zemědělského půdního fondu. 
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Lesy jsou dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o 
ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými 
prvky. Významné krajinné prvky jsou dle ustanovení § 
4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny 
před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, 
aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 
k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
Umístěním RD na dotčených pozemcích a oplocením 
pozemků dojde ke zhoršení prostupnosti krajiny, 
omezení migračních koridorů živočichů, omezení 
funkce významného krajinného prvku (les) a zhoršení 
funkce územního systému ekologické stability. 
Rozšiřování zástavby do volné krajiny je z důvodu 
ochrany krajinného rázu nežádoucí (§ 12 zákona o 
ochraně přírody a krajiny). 
 
45 – pozemek p.č. 3529/1 v k.ú. Turnov 
Netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 
46 – pozemek p.č. 1344/2 v k.ú. Turnov 
NESOUHLASÍME se změnou využití pozemku na 
bydlení venkovské (VB).  
Odůvodnění: 
Navržená lokalita přímo navazuje na územní systém 
ekologické stability (lokální biokoridor Stebenka). 
Ochrana systému ekologické stability je povinností 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 
základ (§ 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Vodní toky a jejich údolní nivy jsou dle ustanovení § 3 
odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny 
významnými krajinnými prvky. Významné krajinné 
prvky jsou dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby 
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení 
nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
Stavební činností v navržené lokalitě by došlo 
k negativnímu ovlivnění územního systému 
ekologické stability a významného krajinného prvku. 
Rozšiřování zástavby do volné krajiny je z důvodu 
ochrany krajinného rázu nežádoucí (§ 12 zákona o 
ochraně přírody a krajiny). 
 
47- pozemky p.č. 310/1 a 310/2 v k.ú. Mašov u 
Turnova 
Ve smyslu § 78 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je 
k vyjádření kompetentní Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR – regionální pracoviště Liberecko, neboť 
dotčené pozemky se nachází na území CHKO Český 
ráj.  
 
48 – pozemek p.č. 589 v k.ú. Malý Rohozec 
NESOUHLASÍME se změnou funkčního využití 
pozemku na plochu RR – rekreace rodinná a 
hromadná. 
 
Odůvodnění: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
Pozemek p. č. 1344/2 v k. ú.  Turnov nebyl 
předmětem řešení v návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Turnov pro společné jednání. Pozemek byl 
pouze předmětem zadání změny, kterého se však 
toto stanovisko netýká. Neopodstatněné sdělení 
dotčeného orgánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
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Změna funkčního využití není v souladu s ochranou 
krajinného rázu (§ 12 zákona o ochraně přírody a 
krajiny). Malý Rohozec je pohledově exponované 
sídlo s výrazným podílem sadů a zahrad, s dominancí 
geograficky původních nebo tradičních kulturních 
druhů. Z hlediska urbanistické struktury se jedná o 
řadovou vesnici s částečně dochovanou urbanistickou 
strukturou a nevýraznou vedutou. Působení vnějšího 
obrazu sídla je harmonické, funkční vztahy zástavby a 
krajiny jsou harmonické.  
Rovinatá část obce byla v minulosti součástí barokní 
komponované krajiny propojující obec Jenišovice, 
statek Červený Dvůr a zámek Hrubý Rohozec. 
Z hlediska ochrany krajinného rázu je nutné 
preferovat zástavbu do proluk. 
Předmětný pozemek leží mimo zastavěné území obce 
a nemá návaznost na dochovanou urbanistickou 
strukturu obce. Záměrem by došlo k negativnímu 
zásahu do kulturních a historických charakteristik 
krajinného rázu. 
Záměrem by došlo k negativnímu zásahu do 
přírodních charakteristik krajinného rázu (záměr je 
umístěn v prstenci sadů a zahrad). 
 
49 – pozemek p.č. 3421/3 v k.ú. Turnov 
Netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 
50 – funkční využití ploch ve vnitroblocích.  
Netýká se zájmů ochrany přírody a krajiny. Mimolesní 
zeleň je chráněna dle ustanovení § 7 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 
 
 
51 – pozemky p.č. 1812/9, 1812/15, 3390/20, 
3390/1, 1806/8, 1806/12 v k.ú. Turnov – požadavek 
stanovit plochu bydlení a komunikace 
Pozemky p.č. 1812/1, 1812/4, 1812/5, 1812/8, 
1812/9, 1812/10, 1812/13, 1812/14, 1812/16, 
1812/20, 1813/1, 1806/9, 1806/10, 1806/14 v k.ú. 
Turnov – požadavek stanovit plochu komerční 
SOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z1-
Z29 v částech pozemku p.č. 1812/9, 1812/15, 
3390/20, 3390/1, 1806/8, 1806/12 se způsobem 
využití bydlení smíšené. 
Odůvodnění: 
Lokalita je situována v zastavěné části města a jejím 
vymezením nedojde k dotčení zájmů ochrany přírody 
a krajiny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal na vědomí sdělení dotčeného orgánu, 
které nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
Vnitrobloky nebyly předmětem řešení v návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu Turnov pro společné 
jednání. Požadavek byl pouze předmětem zadání 
změny, kterého se však toto stanovisko netýká. 
Neopodstatněné sdělení dotčeného orgánu.  
 
Jedná se o plochu Z1-Z29 – bude ze změny vyjmuta 
z důvodu nesouhlasného stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního 
fondu 
 
 
 

4) Ochrana ovzduší 

Neuplatňuje stanovisko (příslušný je Krajský úřad 
Libereckého kraje) 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

5) Vodoprávní úřad 

Neuplatňuje stanovisko (příslušný je krajský úřad 
Libereckého kraje) 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

6) Státní správa lesů Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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Neuplatňuje stanovisko (příslušný je krajský úřad 
Libereckého kraje) 

7) Samospráva na úseku nakládání s odpady 

Doporučení samosprávy na úseku nakládání 
s odpady. U níže uvedených lokalit je třeba počítat se 
svozem směsného komunálního odpadu z nejblíže 
dostupného místa současné svozové trasy. Svoz 
nebude zajišťován přímo od budoucích staveb nebo 
přímo z okraje pozemků.  
Z1-Z02  
Z1 – Z04; Z1 – Z13; Z1 – Z14; Z1 – Z15; Z1 – P04  
Z1 – Z05  
Z1 – Z06  
Z1 – Z07  
Z1 – Z10  
Z1 – Z11  
Z1 – Z17 
Z1 – Z26 
Z1 – Z28  
Z1 – P03 
č. 40  
č. 46  
č. 48  

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace, protože 
územní plán nestanovuje trasy svozu komunálního 
odpadu.  

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Liberec, Barvířská 10/29, 460 10 Liberec, IČ: 70888744, 
ISDS: hv4aivj 

Stanovisko značky HSLI-190-3/SM-P-PRE-2017 doručené dne 12.01.2017, vedené pod ev. č. 2786/17-MUTU 
a doručené po termínu. 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Souhlasné koordinované závazné stanovisko Stanovisko bylo doručeno po termínu. Stanovisko 
nevyvolalo změnu dokumentace. 

Předmětem dohodovacích jednání byly především nesouhlasy některých dotčených orgánů vydané 
k navrženým funkčních ploch. Žádná ze sousedních obcí se k návrhu nevyjádřila. Rozpor ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu nebyl vyvolán. Všechna v územním plánu 
řešitelná stanoviska byla respektována a zapracována do pokynů pro úpravu návrhu pro veřejné projednání. 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 Liberec 1, 
IČ: 00025844, ISDS: tqjaduc 

Stanovisko značky SBS 26349/2017 doručené dne 09.08.2017 a vedené pod ev. č. 47667/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Nemá námitky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

 

Státní pozemkový úřad 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, Bítouchovská 1, 513 01 

Semily, IČ:01312774, ISDS: z49per3 

Stanovisko značky SPU 374554/2017 doručené dne 17.08.2017 a vedené pod ev. č. 49115/17-MUTU 
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Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

A) Stanovisko SPÚ, Krajský pozemkový úřad 
- Nemá připomínky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

B) Stanovisko SPÚ, oddělení 
vodohospodářských staveb 
- Nemá připomínky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily, 

IČ: 70888744, ISDS: hv4aivj 

Stanovisko značky HSLI-2588-3/SM-P-PRE-2017 doručené dne 22.08.2017 a vedené pod ev. č. 49913/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Nemá námitky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČ: 47609109, ISDS: bxtaaw4 

Stanovisko značky MPO 51628/2017 doručené dne 20.09.2017 a vedené pod ev. č. 56275/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Nemá připomínky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Městský úřad Turnov 

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227, ISDS: vehbxe9 

Stanovisko značky OZP/17/2524/KOR doručené dne 26.09.2017 a vedené pod ev. č. 57440/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Odpadové hospodářství: 
Neuplatňujeme připomínky. 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ochrana zemědělského půdního fondu /ZPF/: 
Stanovisko uplatňuje k územním plánům Krajský úřad 
Libereckého kraje. 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ochrana přírody a krajiny: 
 

Městský úřad – odbor životního prostředí, 
jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný podle § 
75 odst. 1/, písm. c), § 76, § 77 odst. 3/ a v souladu s 
§ 90 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o 
ochraně přírody a krajiny), vydává toto stanovisko: 
 
Z1 – Z33 DS 
Orgán ochrany přírody upozorňuje, že plocha je 
součástí registrovaného významného krajinného 
prvku č. 3 – Farářství (dále jen „VKP“). VKP byl 
zaregistrován 2.2.1992 a představuje z části suťový 
les, květnatou bučinu, květnatou vápnomilnou 
bučinu, z části VKP tvoří parkové úpravy (Metelkovy 
sady, Rývovy sady, Nový park). Zejména na přírodě 
blízkých částech je dokladován výskyt řady 
chráněných druhů. VKP jsou dle ustanovení § 4 odst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
 
 
Pokyn zpracovateli na vyjmutí stabilizované plochy RZ 
– Rekreace – zahrádkaření z p. p. č. 874/2 v k. ú. 
Daliměřice. Na st. p. č. 859 v k. ú. Daliměřice bude 
plocha RZ ponechána. 
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2 zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby 
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení 
nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Navržená 
plocha DS je tedy v rozporu s ochranou VKP dle 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
Nová stabilizovaná plocha RZ (v zadání požadavek č. 
30) – NESOUHLASÍME se zařazením pozemku p. č. 
874/2 v k. ú. Daliměřice do stavové plochy RZ. 
V platném územním plánu je pozemek zařazen do 
ploch zeleně, navazuje na prvek územního systému 
ekologické stability – lokální biokoridor a významný 
krajinný prvek ze zákona – les. Nesouhlasné 
stanovisko bylo dáno již k „Návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu ÚP Turnov“ (č. j. 
OZP/14/314/KOR ze dne 3.3.2014). I nadále trváme 
na tomto stanovisku. V zadání změny č. 1 ÚP Turnov 
opomněl zpracovatel návrh zakreslit do grafické části, 
čímž uvedl orgán ochrany přírody v omyl. 
 
NESOUHLASÍME s navrženou úpravou prvků ÚSES – 
zmenšením lokálního biocentra Myšina (v lokalitě 
Metelkovy sady) a požadujeme ponechání biocentra 
v rozsahu platného územního plánu. Jako biocentrum 
mohou být vymezeny přírodě blízké části přírody, 
v urbanizovaném prostředí i parkové úpravy 
s cennými soubory dřevin. Podstatná část biocentra 
byla registrována jako významný krajinný prvek (viz. 
výše). Biocentrum i VKP sestává z několika částí, 
odlišných svým charakterem. Jedná se o parkové 
úpravy Rývových a Metelkových parků, přírodně 
krajinářský Nový park, lesní komplex Farářství a cenné 
suťové lesy na svazích k náhonu, na které je vázána 
řada zvláště chráněných druhů. Vymezení biocentra 
na území městských parků není v rozporu se zájmy 
ochrany přírody a krajiny a v rozporu s užíváním a 
postupnou obnovou těchto parků. Běžná údržba 
parků a jejich obnova (zahrnující např. rekonstrukci 
cestní sítě), která má za cíl zachovat tyto cenné 
památky zahradního umění, může být realizována i 
v případě, že jsou plochy součástí územního systému 
ekologické stability. 
Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že pro 
veškeré činnosti, které by mohly vést k poškození 
nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho 
ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové 
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu 
ochrany přírody.  
 
K ostatním částem návrhu pro veřejné projednání 
nemáme připomínky. 
Toto vyjádření platí pouze na území mimo CHKO 
Český ráj. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyn zpracovateli na odstranění navržených úprav 
prvků ÚSES v lokalitě Metelkovy sady a ponechání dle 
platného ÚP. 
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Ochrana ovzduší: 
Stanovisko uplatňuje Krajský úřad Libereckého kraje. 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Vodoprávní úřad: 
Stanovisko uplatňuje Krajský úřad Libereckého kraje.  

 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Státní správa lesů: 
Příslušný je Krajský úřad Libereckého kraje.   
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec1, PO BOX 16, 460 01 Liberec 1, IČ:70891508, ISDS: 

c5kbvkw 

Stanovisko značky SBS 26349/2017 doručené dne 09.08.2017 a vedené pod ev. č. 47667/17-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

A) Koordinované stanovisko zahrnující 
stanoviska na ochranu dotčených veřejných 
zájmů, které hájí na základě: 

Na základě: 

1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších změn a doplnění: 
nemá připomínky 

 

1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších změn a doplnění: 

 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném, znění 
 
nemá připomínky 

 

2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném, znění 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

Požaduje prověřit textovou část Změny č. 1 ŮP 

Turnov. 

Odůvodnění: 

Dokumentace Změny č. 1 ÚP Turnov pro veřejné 
projednání byla vyhotovena v červnu 2017 
projektovou kanceláří Žaluda. Upravená 
dokumentace Změny doznala oproti návrhu ke 
společnému projednání s dotčenými orgány 
podstatných změn, které jsou specifikovány v 
kapitole C, podkapitola C. I: „Vymezení zastavitelných 
ploch, návrh organizace a využití území v tabulce 
Tab.1: Soupis zastavitelných ploch (Z) a ploch 
nezastavěného území (P)" str. 3 a 4 a srovnávací text 
str. 106 textové části dokumentace. Dle 
prostudování dokumentace se v kapitole 10, oddíl 
10.2 — vyskytují informace, které nekoresponduji s 
vymezením zastavitelných ploch posuzované 
Změny č. 1 ŮP Turnov. Na základě výše 
uvedených nesrovnalostí zjištěných v 
dokumentaci orgán ochrany ZPF tyto požaduje 
prověřit a případně opravit. 

3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 

 
Pokyn zpracovateli k požadované úpravě textové 
části. Následně pořizovatel požádá o nové 
stanovisko. 
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Krajský úřad požaduje předložit upravený návrh 
Změny č. 1 ÚP Turnov k posouzení. Následně bude 
krajským úřadem vydán souhlas podle § 5 odst. 2 
zákona o ochraně ZPF. 

4) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů: 

 
nemá připomínky 

 

4) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů: 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 

 
souhlasí 

 

5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

6) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
souhlasí 

 

6) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

7) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších předpisů: 

Upravený a posouzený Návrh 1. změny ÚP Turnov 
se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem. 
Předložený upravený a posouzený návrh změny 
územního plánu nenavrhuje žádné funkční využití 
podléhající posouzení dle tohoto zákona. 

7) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších předpisů: 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

8) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 

 
nemá připomínky 

 

8) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

9) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
 

souhlasí s upraveným a posouzeným Návrhem Změny 
č. 1 ÚP Turnov za podmínky, že bude doplněno a 
opraveno následující: 

Textová část — Návrh Změny č. 1 ÚP Turnov:  

Str. 68 - 72, kap. F.2.2., podkap. 1, část BV-bydlení 
venkovské, tabulka: 

KÚ LK OD se domnívá, že v tabulce chybí plocha 
zasažená hlukem — Z1-Z12, která se nachází v OP 
silnice III/27927. 

I když reakce zpracovatele na plochu Z1 -Z12 je na str. 
61 textové části: 
„str. 68 — 72 - pořizovatel vzal na vědomí 
sdělení dotčeného orgánu, pokyn zpracovateli 

9) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
 
 
 

 
 
Plocha Z1-Z12 v tabulce není uvedena, přestože 
zpracovatel obdržel po společném jednání pokyn 
k prověření nutnosti uvedení této podmínky, příp. 
doplnění. 
 
 
Jedná se o kapitolu vyhotovenou pořizovatelem, 
nikoliv zpracovatelem. 
 
Zda připomínka je či není zohledněna, je zřejmé 
z dokumentace jako takové (z výrokové části). 
Zohlednění připomínky nelze předjímat na základě 
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k prověření a úpravě u plochy Z1-Z12 (bude 
zmenšena)", 

není však z toho zřejmé, zda byla připomínka do 
tabulky zapracována či nikoli. 

 

 

 

 

KÚ LK OD dále konstatuje, že z vyjádření na str. 61 
textové části k níže uvedené připomínce není 
zřejmé, zda byla taktéž zapracována. 

Z tohoto důvodu KÚ LK OD požaduje doplnit již pouze 
pro nově navrženou zmenšenou lokalitu Z1-Z12, 
která se nachází v OP silnice III/27927, následující 
článek: 

„Hluk z dopravy 
Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v 
nově navržených plochách v blízkosti silnice 
III. třídy a stavebník bude následně povinen v 
rámci stavby provést taková opatření, která 
povedou k odstranění negativních vlivů z provozu 
po silnicích III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. 
Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby 
na nově navržených plochách, které by mohly 
být ohrožené hlukem ze silnic III. třídy, nikoli jen 
na ty, které se vyskytují v jejich ochranném 
pásmu. Podmínka provedení zmíněných 
opatření na náklady stavebníka se vztahuje i 
na případy, kdy by výstavba na nově 
navržených plochách způsobila ve spojení s 
dopravou na předmětných silnicích III. třídy (např. 
odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na 
již navržených či zastavěných plochách." 

KÚ LK OD dále upozorňuje na skutečnost, že třída 
silnic se neoznačuje arabskými číslicemi „111" 
(toto označení nedává žádný smysl — označení by 
se četlo jednostojedenáct a nikoli tři), ale římskými 
číslicemi. 

KÚ LK OD požaduje všechna chybná označení 

silničních komunikací v dokumentaci opravit. 

kapitoly „Vyhodnocení stanovisek“. Z této kapitoly lze 
vyvodit, že sdělením dotčeného orgánu se pořizovatel 
zabýval a předal zpracovateli pokyn k prověření, příp. 
k doplnění podmínky. Vzhledem k tomu, že v tabulce 
plocha není uvedena, znamená to, že připomínka 
nebyla zohledněna. 
 
Z této kapitoly to není zřejmé, protože účel této 
kapitoly je jiný. 
 
 
Pokyn zpracovateli k doplnění požadované podmínky 
k ploše Z1-Z12. Tento požadavek vyvolal úpravu 
dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K chybnému označení došlo při automatické konverzi 
formátu *pdf do formátu *.doc. K opravě dojde 
v další fázi pořizování. 
 
 
 

B) Stanovisko KÚ LK jako nadřízeného orgánu 
k Návrhu změny č. 1 ÚP Turnov 

Písemností OÚPSŘ 3161201510ÚP ze dne 12. dubna 
2017 KÚ LK vydal stanovisko, ve kterém požadoval 
úpravy Návrhu Změny č. 1 ÚP Turnov. 
Upravená dokumentace mu byla pořizovatelem 
zaslána a na základě kontroly této upravené 
dokumentace bylo dne 2. 8. 2017 pod č. j. OÚPSŘ 
316/2015/0ÚP vydáno stanovisko, které 
konstatovalo soulad dokumentace s 
nadřazenou územně plánovací dokumentací i 
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soulad dokumentace v rámci širších vztahů. K 
částem dokumentace upraveným po společném jednání 
nemáme žádné připomínky. Provedené úpravy 
dokumentace, po společném jednání, nemají na 
nadmístní souvislosti vliv. 

 

14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 

JEJICH VYMEZENÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II., odst. 1, písm. c)  

Zpracovává projektant. 

Změna č. 1 nevymezuje záležitost nadmístního charakteru, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje 

Libereckého kraje.  

15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část II., odst. 1, písm. d)  

Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR. 

15.1 Zemědělský půdní fond 

Změna č. 1 aktualizuje zastavěné území, vymezené Územním plánem Turnov, v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 

Sb. Zastavěné území se nevyhodnocuje z hlediska záboru ZPF. 

Tabulka s podrobným vyhodnocením předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zábor ZPF, 

vyvolaných zastavitelnými plochami nebo plochami přestavby, vymezenými Změnou č. 1, je obsahem Přílohy č. 1 

textové části Odůvodnění Změny č. 1. Celkový zábor pozemků ZPF činí 10,9 ha. Plochy navržené Změnou č. 1 jsou 

situovány v maximální možné míře na zemědělských půdách nejnižších tříd ochrany (III., IV. a V. třída ochrany). 

 Množství navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby nevyžaduje nový zábor ZPF, vzhledem 

k tomu, že se jedná o plochy, které byly jako zastavitelné vymezeny již v platném Územním plánu Turnov, přičemž 

Změnou č. 1 je ve většině případů měněno pouze jejich funkční využití (plocha s rozdílným způsobem využití).  

15.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy, vyžadující zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

16   ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Vyhláška č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172  

Zpracovává pořizovatel. 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Námitka č. 1 

Námitku podal: Jakub Valšík 

Doručena dne: 20.09.2017, evidovaná pod ev. č. 56098/17-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: p. p. č. 433 v k. ú. Bukovina u Turnova 

Obsah námitky: 

Prosím o vymezení zastavitelné plochy (v návrhu pro společné jednání Z1-Z16) na p. p. č. 433 nebo její části nebo 

výměnou za stávající plochu bydlení na p. p. č. 434/2. 
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Odůvodnění námitky: 

Dojde k výměně zastavitelných ploch 434/2 a části 433. Konzultováno s MÚ Turnov - odborem životního 

prostředí. 

 

Vyhodnocení námitky č. 1: Námitce č. 1 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: 

Pořizovatel prověřil možnost vyhovění námitce s ohledem na aktuální podmínky v území. Souvislosti pro účely 

projednání s dotčenými orgány uvedl následující: 

Obr.: funkční plochy podle Územního plánu Turnov 

 

Bydlení venkovské (BV) 

Orná půda, trvalý travní porost (Z) 

Plochy místních komunikací (MK) 

Plochy silniční dopravy (DS) 

Plochy drážní dopravy (DZ) 
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Obr.: Výřez z koordinačního výkresu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov pro společné jednání 

 

Požadavek na vymezení zastavitelné plochy na p. p. č. 433 v k. ú. Bukovina u Turnova byl zahrnut k prověření 

v zadání Změny č. 1 Územního plánu Turnov. Požadavek byl zohledněn a v návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Turnov pro společné jednání se jednalo o nově vymezenou plochu Z1-Z16 s funkčním využitím BV – Bydlení 

venkovské. V rámci společného jednání uplatnily k této ploše nesouhlasné stanovisko dva dotčené orgány, a to 

orgán ochrany přírody a krajiny (Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí) a orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu (Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství). Proto pořizovatel 

uplatnil pokyn na vyjmutí plochy Z1-Z16 z dokumentace a v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov pro 

veřejné projednání byla na p. p. č. 433 ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. Na základě 

námitky podané v rámci veřejného projednání pořizovatel navrhl vyhovět požadavku na opětovné vymezení 

plochy Z1-Z16 na části pozemku a za předpokladu, že bude odstraněna stabilizovaná plocha BV – Bydlení 

venkovské v zastavěném území na části p. p. č. 433 a p. p. č. 434/2, 833/6 a 844 v k. ú. Bukovina u Turnova. 

Důvodem pro vymezení stabilizované plochy BV – Bydlení venkovské a zastavěného území byla v době zpracování 

Územního plánu Turnov skutečnost, že na p. p. č. 844 stála stavba, v minulosti využívaná jako drážní domek. Tato 

stavba je v současné době odstraněna (v KN druh pozemku „ostatní plocha“, způsob využití „jiná plocha“).  

Úpravu by bylo možné považovat za aktualizaci zastavěného území, kdy bude do plochy Z-Orná půda, trvalý travní 

porost navrácena plocha jako náhrada za novou zastavitelnou plochu Z1-Z16. Z hlediska urbanismu se dle názoru 

pořizovatele jedná o úpravu podmínek v území směřující ke vhodnějšímu umístění rodinného domu. 

IV. třída ochrany půdy, ochranné pásmo železnice  
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Obr.: navrhovaná výměna funkčních ploch Z – Orná půda, trvalý travní porost a BV – Bydlení venkovské 

 

Plocha cca 1108 m2 k navrácení do plochy Z – Orná půda, trvalý travní porost: 

p. p. č. 844 – 47 m2, v KN druh pozemku „ostatní plocha“, způsob využití „jiná plocha“ 

p. p. č. 833/6 – 697 m2, v KN druh pozemku „zahrada“ 

p. p. č. 834/2 – 227 m2, v KN druh pozemku „trvalý travní porost“ 

část p. p. č. 433 – cca 137 m2, v KN druh pozemku „zahrada“ 

 

Plocha cca 1368 m2 k opětovnému vymezení zastavitelné plochy BV – Bydlení venkovské 

část p. p. č. 433, v KN druh pozemku „zahrada“ 

K tomuto návrhu rozhodnutí o námitce pořizovatel obdržel koordinované stanovisko Krajského úřadu 

Libereckého kraje č.j. OÚPSŘ 316/2015/OÚP, KULK 78645/2017 doručené 24.10.217 a evidované pod ev. č. 

63234/17-MUTU. S tímto návrhem vyhodnocení námitky nesouhlasil orgán ochrany ZPF a požadoval plochu 

dohodnout a to v rozsahu, že zastavitelná plocha bude zmenšena směrem k drážnímu tělesu. 

Dále pořizovatel obdržel stanovisko Městského úřadu Turnov – odboru životního prostředí č.j. OZP/17/3173/KOR 

doručené 01.11.2017 a evidované pod ev. č. 65014/17-MUTU. Z hlediska ochrany přírody a krajiny je souhlas 

podmíněn dohodnutím rozsahu nové plochy. 

Vzhledem k tomu, že celková výměra pozemku p. č. 433 je 1509 m2 a pořizovatel už pro účely projednání námitek 

navrhl plochu pouze na části pozemku o výměře cca 1368 m2, není možné další zmenšování plochy i z další strany, 

protože vymezení takové plochy by bylo proti zásadám územního plánování - plochy se vymezují zpravidla o 

velikosti min 2000 m2 a musí být jasně definované v tištěné podobě v měřítku 1:5000. Územní plán musí být 

jednoznačný a nesmí zakládat nejistoty na právech a možnostech využití. Požadavky dotčených orgánů 

nerespektují princip zpracování a účel územního plánu a ani procesně není v současné době účelné svolávat další 

dohodovací jednání. Námitce č. 1 není možné vyhovět. Budou ponechány stávající plochy. 
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Námitka č. 2 

Námitku podal: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Dana Skrbková 

Doručena dne: 22.09.2017, evidovaná pod ev. č. 56835/17-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: p. p. č. 3432/3 v k. ú. Turnov 

Obsah námitky: 

Náš návrh na pořízení změny Územního plánu Turnov na p.p.č. 3432/3 v k.ú. Turnov ze dne 13. 4. 2015 byl zahrnut 

do zadání Změny č. 1. Územního plánu Turnov a následně i do návrhu změny pro společné jednání jako součást 

plochy s označením Z1-Z08 s funkcí BI - Bydlení individuální. 

S ohledem na širší souvislosti a vyjádření majitelů sousedních pozemků žádáme o nové posouzení a přehodnocení 

zamítavého stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje k 

navrhované změně Územního plánu, týkající se provedení změny zařazení parcely číslo 3432/3 z kategorie ZSP 

(Zeleň sídelní a přírodního charakteru) na kategorii BI (Bydlení individuální). 

Odůvodnění námitky: 

Předmětná parcela p. p. č. 3234/3 se nachází na okraji zastavěného území v proluce mezi stávajícími rodinnými 

domy a pozemky zařazenými do kategorie BI v ulici Šolcově. V návrhu na pořízení změny Územního plánu Turnov 

jsme žádali o změnu funkčního využití pouze tohoto pozemku. MÚ v Turnově do návrhu změny Z1-Z08 zařadil i 

sousední parcely p. p. č. 3432/2 a 3432/4, jejichž majitelé v dohledném časovém horizontu o výstavbě rodinného 

domku neuvažují. Zároveň souhlasí s výstavbou rodinného domku na naší parcele. Přiložená fotodokumentace 

naznačuje, že intenzivnější zemědělské využití naší parcely je velmi problematické – na SV i JZ straně je 

ohraničena vysokými mezemi, což znemožňuje přístup pro zemědělskou techniku. Vzrostlé ovocné stromy 

(jabloně) by i v případě výstavby rodinného domku zůstaly zachovány a převážná část pozemku by si zachovala 

funkci zahrady, neboť předpokládaná zastavěná plocha přízemního domku by nepřesáhla 100 m2. 

Předmětná parcela p.p.č. 3432/3 se nachází na okraji zastavěného území v proluce mezi stávajícími rodinnými 

domy a pozemky zařazenými do kategorie BI v ulici Šolcově. V návrhu na pořízení změny Územního plánu Turnov 

jsme žádali o změnu funkčního využití pouze tohoto pozemku. MÚ v Turnově do návrhu změny Z1-Z08 zařadil i 

sousední parcely p.p.č. 3432/2 a 3432/4, jejichž majitelé v dohledném časovém horizontu o výstavbě rodinného 

domku neuvažují. Zároveň souhlasí s výstavbou rodinného domku na naší parcele. 

zejména veřejné zeleně uvnitř zastavěného území s volnou krajinou (krajinná zeleň). V tomto případě se jedná o 

pás stávajících ploch TTP (Z) podél železniční trati. Využitím našeho pozemku nedojde k zásahu do tohoto pásu 

ani ke zhoršení prostupnosti krajiny. Pozemek se nachází v proluce stávající zástavby a je přičleněn ke stávající 

komunikaci, nespojuje žádné další volné nezastavěné plochy (severně je umístěna stávající zástavba RD). I po 

výstavbě RD by významná část (min. 60%) našeho pozemku zůstala nezastavěna jako zahrada (zeleň). 

Využitím našeho pozemku pro výstavbu RD by zůstal dostatečně široký volný pás nezastavitelných ploch podél 

tělesa železniční trati umožňující případnou migraci živočichů i mimo vymezený regionální biokoridor. Pozemek 

p. č. 3432/3 se nenachází v koridorech protipovodňových opatření ani ve stanoveném záplavovém území. 

Při změně funkčního využití našeho pozemku na plochu bydlení individuálního bychom dodrželi požadované 

podmínky prostorového uspořádání pro plochy kategorie BI s tím, že by mělo být vzato v úvahu, že se jedná o 

proluku mezi stabilizovanými plochami bydlení individuálního, a proto by mělo jít využit náš pozemek pro 

výstavbu RD i přes jeho menší výměru než v ÚP požadovaných 600 m2 pro stavební pozemky (výměra pozemku 

je 462 m2) při respektování obecných technických v ÚP podmínek pro výstavbu (zde si dovolujeme upozornit že 

v ÚP jsou vymezeny i další plochy BI nesplňujících podmínku pro min. výměru stavebního pozemku). Náš, 

pozemek je dobře dopravně přístupný po stávající místní komunikaci — ulici Šolcově. Respektujeme limity využití 

území, které omezují náš záměr (ochranné pásmo dráhy, sesuvné území) a jsme ochotni v dalších stupních PD. 

Přiložená fotodokumentace naznačuje, že intenzivnější zemědělské využití naší parcely je velmi problematické - 

na SV i JZ straně je ohraničena vysokými mezemi, což znemožňuje přístup pro zemědělskou techniku. Vzrostlé 

ovocné stromy (jabloně) by i v případě výstavby rodinného domku zůstaly zachovány a převážná část pozemku 

by si zachovala funkci zahrady, neboť předpokládaná zastavěná plocha přízemního domku by nepřesáhla 100 m2. 

Záměrem výstavby rodinného domu v dané lokalitě by nedošlo k dotčení přírodních hodnot území, typická 

struktura stávající zástavby by zůstala zachována (izolované domy podél stávající komunikace), ani by nedošlo k 

nadměrnému zahuštění zástavby neodpovídajícímu stávajícímu charakteru zástavby v dané lokalitě. V dané 
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oblasti lze zástavbu charakterizovat jako středně zahuštěnou (typická je hustota zastavění nadzemními stavbami 

cca 25-30%), při okraji cca 15%. Východním směrem při ulici Šolcově se rozvinula kolonie zahrádek s malými 

stavbami (cca do 25m2), které byly postaveny jako zázemí příslušných zahrádek a slouží i pro dočasný pobyt osob. 

Souvislý pás nezastavěných ploch orné půdy, TTP (Z) navazuje na jižní hranici výše uvedeného pozemku, ale náš 

záměr výstavby RD by tento pás nenarušil. 

Respektujeme, že zeleň je obecně důležitou součástí architektonického členění území, jedná se zejména o 

ucelené plochy zeleně, případně i pásy zeleně propojující významné plochy při umisťování stavby prokázat soulad 

našeho záměru s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných 

prostorech a respektovat stanovené podmínky pro založení staveb a odvod srážkových vod ze zpevněných ploch 

a konstrukcí. 

Víme, že předmětem posuzování Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje 

nejsou osobní ani sociální souvislosti, nicméně pro úplnost si dovolujeme některé uvést. Jan Skrbek od narození 

(1953) do svých 25 let bydlel v Turnově (Šolcova 824 — p.p.č. 3439) v domě, jež sousedí s parcelou 3432/3 (trvalé 

bydliště zde měl až do počátku devadesátých let). Zde žije jeho maminka Věra Skrbková (91 let — její otec byl 

svého času nejstarším obyvatelem Turnova —96 let) a sestra Eva Burešová (62 let). Společně máme tři děti a 

bydlíme v rodinném domě v Liberci. Pozemek p.p.č. 3432/3 jsme zakoupili v roce 1988 se záměrem budoucí 

výstavby menšího rodinného domu, abychom mohli v pokročilejším věku bydlet v sousedství nejbližších členů 

naší rodiny s vizí vzájemné pomoci a podpory, přičemž bychom současný liberecký byt uvolnili dospělým a 

dospívajícím dětem. 

Proto Vás laskavě žádáme o přehodnocení zamítavého stanoviska a vyhovění naší žádosti. 

 

Vyhodnocení námitky č. 2: Námitce č. 2 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: 

Požadavek na vymezení plochy BI – Bydlení individuální byl prověřen v rámci společného jednání o návrhu. 

Vzhledem k tomu, že se pořizovatel ani určený zastupitel neztotožnili s nesouhlasným stanoviskem z hlediska 

ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Libereckého kraje vč. odůvodnění nesouhlasu (stručně - 

Územní plán Turnov zajišťuje městu dostatečný rozvoj, navrhuje dostatek zastavitelných ploch a tyto plochy 

nejsou zatím vyčerpány z takové části, aby bylo třeba vymezovat jakékoliv další zastavitelné plochy), svolal 

pořizovatel dohodovací jednání s tímto dotčeným orgánem. Jelikož si pořizovatel byl vědom, že zastavitelné 

plochy vymezené Územním plánem Turnov opravdu z převážné většiny nejsou vyčerpány, uvedl podrobné 

zdůvodnění, proč nemohou být vyčerpány vč. výčtu ploch pro veřejnost nedostupných z důvodu příprav staveb 

apod. Podrobnosti pořizovatel uvedl v zápise z dohodovacího jednání. Účelem dohodovacího jednání byla snaha 

pořizovatele a určeného zastupitele o přehodnocení stanoviska dotčeného orgánu tak, aby mohla být vymezena 

zastavitelná plocha na p. p. č. 3232/3. K dohodě však nedošlo a dotčený orgán trval na nesouhlasném stanovisku 

s  odůvodněním, které je uvedeno ve vyhodnocení stanovisek a v zápise z dohodovacího jednání. Vzhledem 

k tomu, že stanoviska dotčených orgánů jsou závazná, pořizovatel předal zpracovateli v rámci pokynů k úpravě 

dokumentace i požadavek na vyjmutí plochy Z1-Z08. 

Dále k vymezení rozsahu plochy Z1-Z08 uvádíme, že rozsah plochy zahrnující i sousední pozemky byl vymezen 

zpracovatelem Změny č. 1 Územního plánu, tedy autorizovanou osobou v oboru územního plánování. Řešení bylo 

z hlediska územního plánování vhodné – došlo k doplnění zastavitelné plochy mezi stávajícími stabilizovanými 

plochami BI – Bydlení individuální. Plocha Z1-Z08 v návrhu pro společné jednání zahrnovala 3 pozemky o 
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výměrách 510 m2, 462 m2 a 476 m2. Vzhledem k tomu, že plocha není prolukou (nelze ji považovat za 

nezastavený pozemek mezi dvěma domy), není možné pozemky zahrnout do zastavěného území jako 

stabilizovanou plochu bydlení, ale musela být vymezena plocha změnová – zastavitelná. Na plochy zastavitelné 

se vztahuje podmínka minimální výměry pozemku 600 m2, proto nebylo možné vymezit zastavitelnou plochu 

pouze na p. p. č. 3432/3, když je jeho výměra pouze 462 m2. Zároveň územní plán řeší plochy zpravidla o výměře 

min 2 000 m2, nikoliv dílčí pozemky. 

Důvodem pro vyjmutí plochy Z1-Z08 bylo nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu, které je závazné. 

Dokumentace musí stanoviska dotčených orgánů respektovat. Vzhledem k zásadě kontinuity stanovisek může 

dotčený orgán stanovisko přehodnotit pouze, pokud dojde ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno. Zde se 

nezměnila legislativa ani metodika dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, ani 

podmínky v území. Nelze proto předpokládat změnu stanoviska na souhlas s vymezením zastavitelné plochy ani 

ve stejném rozsahu původní plochy Z1-Z08 ani plochy vymezené pouze na p. p. č. 3432/3, jelikož se nejedná o 

zábor zemědělského půdního fondu ve veřejném zájmu, ani o pozemek vedený v katastru nemovitostí jako 

ostatní plocha ani o pozemek v zastavěném území (dle ustanovení § 58 odst. 2 stavebního zákona). 

Pro úplnost dodáváme, že ani v roce 1988 se nejednalo o pozemek určený tehdejším územním plánem pro stavbu 

rodinného domu. V Územním plánu z roku 1996 se jednalo o „pěstební plochu“ a dle stávajícího platného 

Územního plánu Turnov z roku 2014 se jedná o plochu RZ – Rekreace-zahrádkaření. 

Z výše uvedených důvodů není možné námitce č. 2 vyhovět. Na p. p. č. 3432/3 v k. ú. Turnov bude ponechána 

stávající stabilizovaná plocha RZ – Rekreace-zahrádkaření. 

Námitka č. 3 

Námitku podal: Lukáš Bělohradský 

Doručena dne: 26.09.2017 evidovaná pod ev. č. 57527/17-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: p. p. č. 850/2 – část, 851/3, 851/1 a 856 v k. ú. Mašov u Turnova 

Obsah námitky: 

Požaduju rozšířit plochu Z1-P04 OV o parcely 850/2 – část, 851/3, 851/1 a 856 

Odůvodnění námitky: 

Parcely 850/2 - ovocný sad, severní část, 851/3 - ostatní plocha, 851/1 - trvalý travní porost, 856 - trvalý travní 

porost jsou dle platného UP Turnov ve funkčních plochách NS a Z. 

V ploše Z1-PO4, kde je vymezena v projednávané změně č. 1 ÚP Turnov funkční plocha OV — občanská 

vybavenost v současnosti budujeme pension se zaměřením na hipoturistiku — kombinaci turistiky a jízdy na koni. 

Uvedené parcely budou sloužit jako zázemí penzionu, kde plánuji vybudovat doprovodné stavby k chovu koní a 

parkoviště pro návštěvníky pensionu. V budoucnu plánujeme v dané lokalitě provozovat vedle hipoturistiky také 

kurzy hipoterapie. 

Vyhodnocení námitky č. 3: Námitce č. 3 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: 

Požadavek na vymezení plochy OV – Občanské vybavení (Z1-P04) byl spolu s plochou Z1-Z15 – BV – Bydlení 

venkovské prověřen v rámci společného jednání o návrhu. Pořizovatel obdržel nesouhlasné stanovisko k 

rozšiřování zastavitelných ploch od Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Dále pořizovatel obdržel nesouhlasné stanovisko Městského 

úřadu Turnov – odboru životního prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny, následně pořizovatel svolal 

dohodovací jednání s tímto dotčeným orgánem. Dotčený orgán trval na nesouhlasu z rozšiřováním zastavitelných 

ploch, souhlasil pouze se změnou funkční plochy BV – Bydlení venkovské na OV – Občanské vybavení v rozsahu 

stávající plochy BV. Vzhledem k tomu, že stanoviska dotčených orgánů jsou závazná, pořizovatel předal 

zpracovateli v rámci pokynů k úpravě dokumentace i požadavek na vyjmutí plochy Z1-Z15 a zmenšení plochy Z1-

P04. 

Řešení v Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov pro veřejné projednání respektuje stanoviska dotčených 

orgánů. Vzhledem k zásadě kontinuity stanovisek může dotčený orgán stanovisko přehodnotit pouze, pokud 

dojde ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno. Zde se nezměnila legislativa ani metodika dotčeného orgánu 
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na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, ani orgánu ochrany přírody a krajiny, ani podmínky v území. 

Nelze proto předpokládat změnu stanovisek na souhlas s rozšířením plochy Z1-P04. 

Z výše uvedených důvodů není možné námitce č. 3 vyhovět. Plocha Z1-P04 bude ponechána v rozsahu 

vymezeném v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov pro veřejné projednání. 

Námitka č. 4 

Námitku podal: Martin Černý 

Doručena dne: 27.09.2017 evidovaná pod ev. č. 57777/17-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: p. p. č. 2958/1, 2958/2 v k. ú. Turnov 

Obsah námitky: 

S ohledem na diskuzi a skutečnosti zjištěné při veřejném projednávání Změny č. 1 územního plánu Turnov, dne 

20.9.2017, které jsem se osobně účastnil, tímto žádám o přehodnocení stanoviska DOSS a samosprávy Města 

Turnov a následné schváleni plochy Z1-Z06 BV, v rámci změny č. 1 územního plánu Turnov tak, jak bylo původně 

požadováno a do pořizované změny č. 1 ÚP Turnov seriózně zařazeno. 

Odůvodnění námitky: 

Pozemky p. č. 2958/1 a p. č. 2958/2 jsou zcela vhodné k realizaci výstavby, jsou navazující na zastavěnou lokalitu 

a považuji za logické zařazení uvedených pozemků v rozsahu min. původně navrženém ve změně Z1-Z06 BV ÚP 

Turnov. Z hlediska velikosti pozemků je jejich logické využití pro výstavbu minimálně 2 rodinných domů a 

navazujících zahrad. 

Pozemky jsou vedené jako trvalý travní porost, jedná se pozemky svažité, kdy povolením výstavby nedojde k 

úbytku žádné orné a obdělávatelné půdy, zásahu do reliéfu krajiny či úbytku pastvin či luk. Uvedené pozemky 

jsou bez obslužné stavby téměř nevyužitelné k jakékoliv zemědělské produkci. Tyto pozemky jsou aktuálně 

zarostlé náletovými dřevinami a je složité je jakoukoliv mechanizací udržovat. Každoročně vynakládám značné 

finanční prostředky na údržbu těchto pozemků ručním sekáním najatými brigádníky. Tento stav je pro mne 

finančně nákladný a nadále neudržitelný. Využitím těchto pozemků k výstavbě dojde k jejich průběžné údržbě 

jakožto zahrad u rodinných domů a k vyřešení mnoha negativních dopadů z hlediska šíření alergenů 

ve vegetačním období do okolí, na což si vlastnící sousedních nemovitostí stěžují. Skutečnost, že v lokalitě Turnov 

existuje v současné době velké množství nevyužitých ploch, aktuálně zařazených do platného územního plánu 

považuji za zcela irelevantní tvrzení, nepodložené reálnou znalostí místní situace. Situaci na realitním trhu 

průběžně sleduji a naprosté minimum pozemků, aktuálně zařazených v ÚP je k výstavbě využíváno či nabízeno, 

ať už se jedná o rozsáhlou oblast Daliměřice či jiné lokality v Turnově. Z hlediska problematických 

majetkoprávních vztahů, nebude s pravděpodobností blížící se naprosté jistotě v dohledné budoucnosti značná 

Část zařazených pozemků k výstavbě využitelná. Z uvedených důvodů je logické upustit od dogmatického a 

irelevantního výkladu metodiky, která rozumně nezohledňuje souvislosti lokality a kvalitní rozvoj města Turnov. 

Po svém mnohaletém působení v Praze mám v úmyslu se do rodného města Turnov vrátit a již řadu let zde 

hledám vhodný pozemek pro výstavbu rodinného domu pro své trvalé bydlení a bydlení rodiny. Tímto tedy 

žádáním o schválení Z1-Z06 BV v původním návrhu. 

Vyhodnocení námitky č. 4: Námitce č. 4 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: 

Požadavek na vymezení plochy BV – Bydlení venkovské byl jako plocha Z1-Z06 prověřen v rámci společného 

jednání o návrhu. Plocha byla vymezena na částech pozemků navazující na komunikaci. V rámci společného 

jednání vlastník uplatnil připomínku s požadavkem na vymezení zastavitelné plochy na celých pozemcích. 

Zároveň pořizovatel obdržel nesouhlasná stanoviska od dvou dotčených orgánů k ploše Z1-Z06 vymezené na 

částech pozemků. Vzhledem k tomu, že se pořizovatel ani určený zastupitel neztotožnili s nesouhlasným 

stanoviskem z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Libereckého kraje vč. odůvodnění 

nesouhlasu (stručně - Územní plán Turnov zajišťuje městu dostatečný rozvoj, navrhuje dostatek zastavitelných 

ploch a tyto plochy nejsou zatím vyčerpány z takové části, aby bylo třeba vymezovat jakékoliv další zastavitelné 

plochy), pořizovatel svolal dohodovací jednání s tímto dotčeným orgánem. Jelikož si pořizovatel byl vědom, že 

zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Turnov opravdu z převážné většiny nejsou vyčerpány, uvedl 

podrobné zdůvodnění, proč nemohou být vyčerpány vč. výčtu ploch pro veřejnost nedostupných z důvodu 
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příprav staveb apod. Podrobnosti pořizovatel uvedl v zápise z dohodovacího jednání. Účelem dohodovacího 

jednání byla snaha pořizovatele a určeného zastupitele o přehodnocení stanoviska dotčeného orgánu tak, aby 

mohla být vymezena zastavitelná plocha na p. p. č. 2958/1 a 2958/2 v k. ú. Turnov, případně alespoň na částech 

pozemků. K dohodě však nedošlo a dotčený orgán trval na nesouhlasném stanovisku s  odůvodněním, které je 

uvedeno ve vyhodnocení stanovisek a v zápise z dohodovacího jednání.  

Dále v rámci společného jednání pořizovatel obdržel k ploše Z1-Z06 nesouhlasné stanovisko z hlediska ochrany 

přírody a krajiny Městského úřadu Turnov – odboru životního prostředí. Vzhledem k tomu, že se pořizovatel ani 

určený zastupitel neztotožnili s nesouhlasným stanoviskem dotčeného orgánu, pořizovatel svolal dohodovací 

jednání. Účelem dohodovacího jednání byla snaha pořizovatele a určeného zastupitele o přehodnocení 

stanoviska dotčeného orgánu tak, aby mohla být vymezena zastavitelná plocha na p. p. č. 2958/1 a 2958/2 v k. 

ú. Turnov, případně alespoň na částech pozemků. K dohodě však nedošlo a dotčený orgán trval na nesouhlasném 

stanovisku s  odůvodněním, které je uvedeno ve vyhodnocení stanovisek a v zápise z dohodovacího jednání. 

Stanoviska dotčených orgánů jsou závazná, pořizovatel proto předal zpracovateli v rámci pokynů k úpravě 

dokumentace i požadavek na vyjmutí plochy Z1-Z06. 

Vzhledem k zásadě kontinuity stanovisek může dotčený orgán stanovisko přehodnotit pouze, pokud dojde 

ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno. Zde se nezměnila legislativa ani metodika dotčených orgánů na 

úseku ochrany zemědělského půdního fondu, ani ochrany přírody a krajiny, ani podmínky v území. Nelze proto 

předpokládat změnu stanoviska na souhlas s vymezením zastavitelné plochy ani ve stejném rozsahu původní 

plochy Z1-Z06 ani plochy vymezené na celých pozemcích, jelikož se nejedná o zábor zemědělského půdního fondu 

ve veřejném zájmu, ani o pozemek vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha ani o pozemek 

v zastavěném území (dle ustanovení § 58 odst. 2 stavebního zákona). 

Z výše uvedených důvodů není možné námitce č. 4 vyhovět. Na p. p. č. 2959/1 a 2958/2 v k. ú. Turnov bude 

ponechána stávající stabilizovaná plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Vyhláška č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172  

Zpracovává pořizovatel. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Připomínka č. 1 

připomínku podal: CRYTUR spol. s r.o., v z. Dr. Jindřich Houžvička, jednatel  

Doručena dne: 25.07.2016, ev. č. 48480/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 322/2, 323/2, 2750/11, 2758/35, 2758/81 v k. ú. Turnov 

Obsah připomínky: 

Požadujeme změnu územního plánu ve smyslu záměny plochy parcel 322/2, 323/2, 2750/11, 2758/35, 2758/81 
na částech ZV z titulu „zeleň na veřejných prostranstvích“ na titul „plochy smíšené výrobní“. 
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Odůvodnění připomínky:  

Tyto pozemky jsou součástí závodu firmy CRYTUR spol. s r.o., jejíž jsem jednatelem, která v posledních několika 
letech výrazně roste, produkčně i pokud jde o počet zaměstnanců. Z těchto důvodů jsme nuceni investovat do 
výstavby výrobních budov a zároveň i do ploch nutných k manipulaci s materiálem, resp. parkování vozidel. 

Vyhodnocení připomínky č. 1: Připomínce č. 1 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Podle územně analytických podkladů se jedná se o území v kategorii středního povodňového ohrožení, ve kterém 
je výstavba možná s omezeními vycházejícími z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů v ohroženém 
území a z potenciálního ohrožení objektů povodňovým nebezpečím. Nevhodná je výstavba citlivých objektů 
(např. zdravotnická zařízení, hasiči, apod.). Nedoporučuje se rozšiřovat stávající plochy pro výstavbu. 

Z hlediska vodoprávního lze předpokládat k tomuto požadavku nesouhlas. Pozemky by měly zůstat v ploše 
nezastavitelné, protože leží v aktivní záplavové zóně. Vymezovat zastavitelnou plochu v oblasti, kde lze očekávat 
z hlediska vodoprávního nemožnost umístění staveb, není účelné. Rovněž by takový stav směřoval 
k nejednoznačnosti územního plánu, což nelze. Územní plán musí být jednoznačný a nesmí zakládat nejistotu 
budoucích vztahů a možností využití pozemku, což by vymezení plochy pro průmyslovou výrobu a sklady bez 
možnosti stavby za konkrétních místních podmínek zcela jistě bylo. Stávající řešení v platném Územním plánu 
Turnov, tj. plochy „ZV – zeleň na veřejných prostranství“ je vyhovující. Připomínce nelze z hlediska územního 
plánování vyhovět. 
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Obr.: znázornění aktivní záplavové zóny podle Územně anylytických podkladů ORP Turnov 

 

Obr.: kategorie povodňového ohrožení podle Územně anylytických podkladů ORP Turnov 
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Připomínka č. 2 

připomínku podal: Jiří Dvořák 

Doručena dne: 22.08.2016, ev. č. 56435/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 643/5, 643/7 v k. ú. Mašov u Turnova 

Obsah připomínky: 

Žádám o převod pozemků z travního porostu na stavební pozemek 
 

 

Odůvodnění připomínky:  

stavba rodinného domu 

Vyhodnocení připomínky č. 2: Připomínce č. 2 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Celé pozemky p. č. 643/5 a 643/7 v k. ú. Mašov u Turnova jsou ve vzdálenosti max. 25 m od lesa. V podmínkách 
využití plochy „BV – bydlení venkovské“ je ustanovení „stavby hlavní pro bydlení a rekreaci nebudou umístěny 
ve vzdálenosti menší než 25 m od hranice lesních pozemků“. Toto ustanovení je závazné. Územní plán musí být 
jednoznačný a nesmí zakládat nejistotu budoucích vztahů a možností využití pozemku, což by vymezení plochy 
pro bydlení bez možnosti stavby za konkrétních místních podmínek zcela jistě bylo. Stávající řešení v platném 
Územním plánu Turnov, tj. plochy „Z – orná půda, trvalý travní porost“ je vyhovující. Připomínce nelze z hlediska 
územního plánování vyhovět. 

Připomínka č. 3 

připomínku podal: Ondřej Hušek, Markéta Hušková 

Doručena dne: 14.09.2016, ev. č. 61815/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 432/1 v k. ú. Mašov u Turnova 

Obsah připomínky: 

Považujeme stanovisko uvedené v Textové části Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov, strana 45, bod 40. 
za velmi unáhlené a vydané bez hlubšího uvážení všech okolností, a žádáme jeho opětovné zvážení a projednán. 
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Odůvodnění připomínky:  

Rádi bychom komentovali váni zaslané argumenty: 

1) Pozemek je lokalizován v izolované poloze bez přímé návaznosti na zastavěné území a stávající zástavbu. 

- Pozemek přímo navazuje na sousední stavební parcelu se stávajícím RD! Mnohem více od 

zastavěného území je oddělen pozemek na opačném konci Kadeřavce, který má již status BV! 

2) Plocha se nachází v ochranném pásmu PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa) 

- Stejně jako několik dalších stávajících i nově povolených RD v této obci! 

3) A v současnosti je součástí souvislé plochy zeleně 

- Předmětná část pozemku leží na okraji obce, mimo vzrostlou zeleň -  jedná se o svažitou travnatou 

plochu 

 

Vyhodnocení připomínky č. 3: Připomínce č. 3 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Požadavek na prověření p. p. č. 432/1 v k. ú. Mašov u Turnova byl součástí zadání Změny č. 1 Územního plánu 
Turnov. Do návrhu změny nebyl zařazen na základě odborného posouzení zpracovatele změny. Vlastník uplatnil 
tuto připomínku v rámci společného jednání o návrhu. Pořizovatel požadavek prověřil v rámci dohodovacích 
jednání s orgánem hájícím zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Tento dotčený orgán 
nesouhlasil s vymezením zastavitelné plochy na p. p. č. 432/1 s odůvodněním: „Dle § 5 zákona o ochraně ZPF jsou 
pořizovatelé územně plánovací dokumentace povinni řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu 
dle § 4 zákona o ochraně ZPF, jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF 
a ostatních chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to z pravidla ve srovnání s jiným možným řešením.  

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území nebo nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb mimo tato území, 
stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Dle uvedeného daná lokalita tyto podmínky 
nesplňuje. Lokalita představuje nové zábory ZPF. Dle pořizovatelem předloženého materiálu 
č.j.:ORM/16/2367/LAR ze dne 12.12.2016 - Vyhodnocení využití zastavěného území a zastavitelných ploch 
vymezených územním plánem Turnov je doposud využito 7% zastavitelných ploch pro bydlení. Dle posouzení 
orgánu ochrany ZPF se novým návrhem zastavitelné plochy nejedná o další nezbytné zábory zemědělské půdy pro 
bydlení (ve stávajícím územním plánu Turnov je schválena celková plocha záborů zemědělského půdního fondu 
cca 126 ha, z toho pro bydlení cca 100 ha (Bukovina u Turnova – pro bydlení 2,14 ha, Daliměřice – pro bydlení 
30,3 ha, Malý Rohozec – pro bydlení 4,90 ha, Mašov u Turnova – pro bydlení 14,11 ha, Turnov  - pro bydlení – 
49,49 ha). Neexistence rozvojových ploch pro bydlení není v řešeném území prokázána.“ 

Pořizovatel respektuje názor dotčeného orgánu i odborný názor zpracovatele Změny č. 1 Územního plánu 
Turnov. Další prověřování připomínky č. 3 pořizovatel nepovažuje za účelné. 
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Připomínka č. 4 

připomínku podal: František Zuska 

Doručena dne: 29.09.2016, ev. č. 65129/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 136/1, 136/5 v k. ú. Bukovina u Turnova 

Obsah připomínky: 

Přístupová cesta k chatové zástavbě 

Odůvodnění připomínky:  

V současné době je k chatové zástavbě přístup pouze chodníkem (776, 130/10). Cesta 130/10 je pouze chodník 
v prudkém svahu s pomocným zábradlím. Tento stav omezuje a znesnadňuje přístup. Většina vlastníků chat jsou 
již starší osoby. Tato cesta neumožňuje přístup případné zdravotní nebo požární pomoci. 

 

Vyhodnocení připomínky č. 4: Připomínce č. 4 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Pro p. p. č. 136/1 v k. ú. Bukovina u Turnova je Územním plánem Turnov stanovena plocha „ZSP – Zeleň sídelní a 
přírodního charakteru“, pro p. p. č. 136/5 je stanovena plocha „Z – orná půda, trvalý travní porost“. Vzhledem 
k tom, že při čistě hypotetickém vymezení plochy komunikace podle návrhu podatele by bylo vyřešeno kapacitní 
dopravní napojení pouze pro 2 chaty z jedenácti, nelze s tímto řešením z hlediska územního plánování souhlasit. 
Nejednalo by se o efektivní využití záboru půdy a lze v něm spatřovat zájmy na vyřešení přístupu uvnitř pozemku 
p. č. 136/1, čímž by mohly v budoucnu vzniknout tlaky ze strany vlastníků na vymezení zastavitelných ploch na 
tomto pozemku. Zároveň celá chatová zástavba je plochou stabilizovanou, dopravní napojení bylo zajištěno přes 
p. p. č. 776 a 1310/10 – tj. veřejná komunikace. Vzhledem k tomu, že mohla proběhnout výstavba chat, lze 
předpokládat, že toto napojení je dostačující pro přístup na pozemky i nyní. Nejedná se o lokalitu, ve které by 
bylo z hlediska územního plánování vhodné podporovat další zástavbu ani předpoklady podporující zástavbu. 
Vlastníkům jsou podmínky v území známy, byly jim známy i v době nabytí vlastnictví a argumenty uváděné 
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podatelem nelze považovat za natolik podstatné, aby byly důvodem pro vymezení návrhové plochy komunikace 
v územním plánu. 

Připomínka č. 5 

připomínku podal: Město Turnov – odbor správy majetku 

Doručena dne: 03.10.2016, ev. č. 65705/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: části 1258/7, 1258/8, 1258/4 a 1311/20, 1311/16, část 1311/13 v k. ú. 
Turnov 

Obsah připomínky: 

Změna navržená u částí pozemků p. č. 1258/7, 1258/8, 1258/4 v k. ú. Turnov nebyla do projednávání zařazena. 
Požadujeme, aby navržená změna byla zpět do projednávání zařazena, viz grafická příloha. 

 

Dále navrhujeme, aby byla do projednávání zařazena další změna u pozemku p. č. 1311/20, 1311/16 a části 
pozemku p. č. 1311/13 v k. ú. Turnov z plochy na bydlení do plochy zeleně, viz grafická příloha. 

 

Odůvodnění připomínky: - 



Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  94 

Vyhodnocení připomínky č. 5: Připomínce č. 5 se vyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Požadavek bude prověřen v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov. 

Připomínka č. 6 

připomínku podal: Martin Černý 

Doručena dne: 04.10.2016, ev. č. 66089/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 2958/1, 2958/2 v k. ú. Turnov 

Obsah připomínky: 

Obracím se na Vás jakožto vlastník pozemků p. č. 2958/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Turnov a p. č. 2958/2 (trvalý 
travní porost) v k. ú. Turnov. Na tyto pozemky byla podána žádost o zařazení do územního plánu Turnov, a to jako 
zastavitelné plochy pro bydlení v rámci Změny č. 1 Územního plánu Turnov. Tímto žádám o zařazení výše 
uvedených pozemků p. č. 2958/1 a p. č. 2958/2 v k. ú. A obec Turnov jako celku do územního plánu Turnov jako 
zastavitelné plochy pro bydlení, vzhledem k tomu, že se jedná o logický funkční celek, přičemž výměra pozemků 
pro případnou parcelaci zcela vyhoví regulativům na minimální výměru vzniklých parcel. V příloze zasílám grafický 
návrh zařazení pozemků p. č. 2958/1 a 2958/2 do zastavitelné plochy pro bydlení.  

 

Odůvodnění připomínky: - 

Vyhodnocení připomínky č. 6: Připomínce č. 6 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Původní vlastníci pozemku uplatnili požadavek na vymezení zastavitelných ploch na p. p. č. 2958/1 a 2958/2 
v době před zahájením pořizování změny územního plánu. Požadavek byl součástí Zadání Změny č. 1 Územního 
plánu Turnov. Na základě schváleného zadání zpracovatel změny vyhodnotil požadavek a na částech obou 
pozemků vymezil návrhovou zastavitelnou plochu v rozsahu umožňujícím dopravní napojení. Jednalo se o plochu 
Z1 – Z06 navrženou pro plochu „V – Bydlení venkovské“. V rámci společného jednání o návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Turnov k této ploše uplatnily nesouhlasné stanovisko orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu (Krajský úřad Libereckého kraje) a orgán ochrany přírody (Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí). 
V rámci dohodovacích jednání ani jeden dotčený orgán nepřehodnotil své stanovisko a potvrdili nesouhlasy. 
Stanoviska dotčených orgánů jsou závazná, proto požadavku podatele nemůže být vyhověno. Plocha Z-Z06 bude 
z návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov vyjmuta a bude ponechán stávající stav, tedy plocha „Z – Orná půda, 
trvalý travní porost“ a to pro celé pozemky p. č. 2958/1 a 2958/2 v k. ú. Turnov. 

Připomínka č. 7 

připomínku podal: Antonín Svoboda, Vladimíra Svobodová 

Doručena dne: 04.10.2016, ev. č. 66104/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 711/15, 711/14 v k. ú. Daliměřice 

Obsah připomínky: 

V návrhu územního plánu je po shora uvedených pozemcích navrhnuta páteřní komunikace, po kterou je nutné 
provést dost významný zábor části uvedených pozemků. Požadujeme, aby navržená komunikace byla posunuta o 
cca. 2 m směrem do pozemku 711/14 tak, aby zábor byl spravedlivě rozdělen mezi oba pozemky a nedošlo k tak 
významnému znehodnocení pozemku 711/15. 
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Odůvodnění připomínky:  

Po provedení navržené úpravy zbydou na obou pozemcích dostatečně velké výměry pro stavbu dvou rodinných 
domů na každé parcele. 

Vyhodnocení připomínky č. 7: Připomínce č. 7 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Podatel připomínky je vlastníkem p. p. č. 711/15, p. p. č. 711/14 má jiného vlastníka. Komunikace vymezená 
v návrhu změny je převzala z Územní studie bytové zóny Daliměřice, která byla schválena 28.08.2014 
a zaregistrována v evidenci iLAS Ústavu územního rozvoje 01.09.2014. Územní studií bylo území prověřeno 
a prověřené řešení návrh Změny č. 1 Územního plánu Turnov převzal a respektuje ho. Z hlediska územního 
plánování není žádoucí odchýlení od prověřeného řešení. Navržená komunikace je navržena přes hranici 
pozemků p. č. 711/14 a 711/15 a to tak, že na zbývajících plochách obou pozemků bude možné umístit 2 rodinné 
domy, což podatel připomínky požaduje. Minimální velikost stavebního pozemku je pro plochu “BI – Bydlení 
individuální“ stanovena 600 m2.  Ze strany dotčených orgánů nebylo v rámci společného jednání uplatněno 
žádné nesouhlasné stanovisko. Stávající návrh řešení lokality Daliměřic je z hlediska územního plánování vhodný 
a nebude měněn – komunikace zůstane vymezena podle trasy prověřené v územní studii. 

 

Připomínka č. 8 

připomínku podal: Ing. Vojtěch Marek 

Doručena dne: 05.10.2016, ev. č. 66327/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 108/1, 109, 110/1 v k. ú. Malý Rohozec 

Obsah připomínky: 

Požadavek na vymezení plochy „VP – Průmyslová výroba a sklady“ na výše uvedených pozemcích 

711/14 

711/15 
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Odůvodnění připomínky:  

Jsem oslovován osobami, které chtějí v lokalitě Vesecko investovat do výrobních kapacit. 

Vyhodnocení připomínky č. 8: Připomínce č. 8 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Stávající plochy výroby vymezené v Územním plánu Turnov nejsou vyčerpány, není využitý ani areál za 
pivovarem, z hlediska územního plánování tedy není důvod vymezovat další plochy výroby o podatelem 
požadované výměře 80 516 m2. Jednalo by se o zábor půdy II. a III. třídy ochrany, narušující ucelený půdní blok 
orné půdy, vybíhající do volné krajiny. Účelem Změny č. 1 Územního plánu Turnov není změna koncepce řešení 
území, přičemž vymezování nové průmyslové plochy uvedených rozměrů by bylo významným zásahem do řešení 
území v širších souvislostech. Je třeba zohlednit i trend vývoje počtu obyvatel a počtu potřebných pracovních 
míst (procento nezaměstnanosti). K novému záboru půdy v současné době není důvod, jelikož veřejný zájem na 
vymezení nové návrhové plochy pro výrobu na těchto pozemcích nepřevyšuje veřejný zájem ochrany půdy. 

Ochrana estetických hodnot krajiny je povinností vyplývající i ze stavebního zákona. Z obecného hlediska 
pak k vymezování zastavitelných ploch v rámci územních plánu dodáváme, že předmětem zájmu územního 
plánování je „udržitelný rozvoj území“, který je § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, definován jako 
takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní 
potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Pokud by měl být 
tento pojem „udržitelného rozvoje území“ vysvětlován tak, že je nezbytné vždy vymezovat další a další 
zastavitelné plochy, pokud je ze strany individuálních osob zájem, dříve nebo později by v těchto „zájmových“ 
lokalitách došlo k úplnému zastavění území. Nedalo by se pak hovořit o „nesnížení rozmanitosti přírody“ 
a „zachování přirozené funkce ekosystémů“. Rozvoj obce není nutně spojen se stálým rozšiřováním 
zastavitelných ploch. Ačkoliv stavební zákon jako jeden z cílů územního plánování uvádí vytváření předpokladů 
pro výstavbu, současně výslovně klade důraz na hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál 
rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Ze žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka 
nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního 
způsobu využití. Právo vlastnit majetek je právem ústavně zaručeným, přičemž z podstaty tohoto pravidla dle čl. 
11 Listiny vyplývá právo předmět vlastnictví držet, užívat, používat jeho plody a užitky a nakládat s ním a zároveň 
i právo předmět vlastnictví zhodnocovat. Toto však nelze vykládat tak, že by se vlastník takového zhodnocení 
mohl domáhat na jiných osobách, včetně veřejné moci. 
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Připomínka č. 9 

připomínku podal: Mgr. Eliška Marková (dcera vlastníka pozemků) 

Doručena dne: 05.10.2016, ev. č. 66328/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: část 108/1, část 109 v k. ú. Malý Rohozec 

Obsah připomínky: 

Požadavek na vymezení plochy „VP – Průmyslová výroba a sklady“ na částech výše uvedených pozemků 
(zpracování ovoce sušením a moštováním, sklady, distribuce – autodoprava) 

 

Odůvodnění připomínky:  

Jako rodina v rámci farmy na Všeni v Mokrém provozujeme v místě trvalého bydliště zpracování ovoce 
moštováním (moštárna na Všeni v Mokrém, provozovatel pan Filip Marek) a sušením (provozovatel Mgr. Eliška 
Marková). Toto podnikání vidíme jako perspektivní a chceme ho rozšířit o nové prostory. Vlastník pozemků 
s uvedeným návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení připomínky č. 9: Připomínce č. 9 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Stávající plochy výroby vymezené v Územním plánu Turnov nejsou vyčerpány, není využitý ani areál za 
pivovarem, z hlediska územního plánování tedy není důvod vymezovat další plochy výroby. Jednalo by se o zábor 
půdy II. a III. třídy ochrany, narušující ucelený půdní blok orné půdy, vybíhající do volné krajiny. Účelem Změny č. 
1 Územního plánu Turnov není změna koncepce řešení území, přičemž vymezování nové průmyslové plochy 
uvedených rozměrů by bylo významným zásahem do řešení území v širších souvislostech. K novému záboru půdy 
v současné době není důvod, jelikož veřejný zájem na vymezení nové návrhové plochy pro výrobu na těchto 
pozemcích nepřevyšuje veřejný zájem ochrany půdy. 

Ochrana estetických hodnot krajiny je povinností vyplývající i ze stavebního zákona. Z obecného hlediska 
pak k vymezování zastavitelných ploch v rámci územních plánu dodáváme, že předmětem zájmu územního 
plánování je „udržitelný rozvoj území“, který je § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, definován jako 
takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní 
potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Pokud by měl být 
tento pojem „udržitelného rozvoje území“ vysvětlován tak, že je nezbytné vždy vymezovat další a další 
zastavitelné plochy, pokud je ze strany individuálních osob zájem, dříve nebo později by v těchto „zájmových“ 
lokalitách došlo k úplnému zastavění území. Nedalo by se pak hovořit o „nesnížení rozmanitosti přírody“ a 
„zachování přirozené funkce ekosystémů“. Rozvoj obce není nutně spojen se stálým rozšiřováním zastavitelných 
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ploch. Ačkoliv stavební zákon jako jeden z cílů územního plánování uvádí vytváření předpokladů pro výstavbu, 
současně výslovně klade důraz na hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného 
území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Ze žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka 
nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního 
způsobu využití. Právo vlastnit majetek je právem ústavně zaručeným, přičemž z podstaty tohoto pravidla dle čl. 
11 Listiny vyplývá právo předmět vlastnictví držet, užívat, používat jeho plody a užitky a nakládat s ním a zároveň 
i právo předmět vlastnictví zhodnocovat. Toto však nelze vykládat tak, že by se vlastník takového zhodnocení 
mohl domáhat na jiných osobách, včetně veřejné moci. 

Připomínka č. 10 

připomínku podal: Filip Marek 

Doručena dne: 05.10.2016, ev. č. 66329/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: část 130/1 v k. ú. Malý Rohozec 

Obsah připomínky: 

Na severní straně v rámci oddělované části p. p. č. 130/1 navrhuji zřídit koridor o šířce 20 m pro vedení pozemní 
komunikace a sítí. Tato komunikace by mohla propojit nejen p. p. č. 129/1 v sousedství, který je v územním plánu 
určen jako území ke smíšené zástavbě, ale je dosud nepřístupný, a po napojení na p. p. č. 448 (vlastník Ing. Marek) 
a p. p. č. 446/1 a 446/2 (vlastník město Turnov) by mohla sloužit jako příjezd ke kompostárně a. d. tím by se 
v budoucnu eliminoval provoz na komunikaci vedoucí kolem bytové zástavby a zdi pivovaru, která je nevyhovující. 

 

Odůvodnění připomínky:  

Průmyslová výroba a sklady, garáže, odstavná plocha pro parkování nákladní dopravy, rozšíření mých 
podnikatelských aktivit. 

Vyhodnocení připomínky č. 10: Připomínce č. 10 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Stávající plochy výroby vymezené v Územním plánu Turnov nejsou vyčerpány, není využitý ani areál za 
pivovarem, z hlediska územního plánování tedy není důvod vymezovat další plochy výroby. Jednalo by se o zábor 
půdy II., III. a IV. třídy ochrany, narušující ucelený půdní blok orné půdy, vybíhající do volné krajiny. Účelem Změny 
č. 1 Územního plánu Turnov není změna koncepce řešení území, přičemž vymezování nové průmyslové plochy 
uvedených rozměrů by bylo významným zásahem do řešení území v širších souvislostech. K novému záboru půdy 
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v současné době není důvod, jelikož veřejný zájem na vymezení nové návrhové plochy pro výrobu na těchto 
pozemcích nepřevyšuje veřejný zájem ochrany půdy ani za předpokladu oddělení pozemku pro komunikaci a 
inženýrské sítě. 

Stejný požadavek na změnu funkčního využití pozemku p. č. 130/1 v k. ú. Malý Rohozec byl podán 
12.06.2009. Požadavkem byla změna funkčního využití pozemku z „plochy orných půd“ na „plochu průmyslové 
výroby“ nebo „výrobní a živnostenské území“. Tento požadavek byl v rámci pořizování nového Územního plánu 
Turnov předán zpracovateli jako podnět k prověření v rámci projednávání konceptu územního plánu.  

Městský úřad Turnov – odbor životního prostředí – ochrana přírody ve stanovisku ke Konceptu Územního 
plánu Turnov uvedl, že: „Nesouhlasí s navrhovanou změnou 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. Lokalita by zmenšila prostupnost krajiny, negativně ovlivnila vedutu města ze severozápadu, 
vyhlídkových míst (Valdštejn, Mariánská vyhlídka, zámek Hrubá Skála) a kulturní památky Červený dvůr, zanikly 
by krajině cenné a historické dřeviny – součásti tzv. komponované krajiny.“  

Krajský úřad Libereckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana zemědělského 
půdního fondu ve stanovisku ke Konceptu Územního plánu Turnov uvedl: „S odkazem na dodržení zásad ochrany 
zemědělského půdního fondu, uvedených v § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu nesouhlasí s rozvojovou plochou v této lokalitě. Jedná se o rozsáhlou lokalitu 
navrženou v souvislých plochách zemědělského půdního fondu. Na části pozemku byla stanovena II. třída 
ochrany půdy. V daném klimatickém regionu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze 
zemědělského půdního fondu. Přednostně je k danému účelu třeba využít nezemědělské pozemky, případně 
stávající plochy vymezené v platném územním plánu.“  

Městský úřad Turnov – odbor školství, kultury a sportu ve stanovisku ke Konceptu Územního plánu Turnov 
uvedl: „Navrhované rozšíření ploch pro průmyslovou výrobu a skladování doporučuje zmenšit. Na okolních 
plochách doporučujeme umístit plochu s funkčním využitím nerušícím a neohrožujícím zapsanou kulturní 
památku rejstř. č. 16944/5-43 Červený dvůr. Navrhované plochy se nacházejí v těsné blízkosti nemovité kulturní 
památky Červený dvůr. Rozšířením ploch pro průmyslovou výrobu a skladování a následně jejich zástavbou by 
došlo k nešetrnému zásahu do přirozeného prostředí kulturní památky a tímto k jejímu znehodnocení. Vlastník 
tuto nemovitost opravil z vlastních zdrojů bez finančních dotací Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu 
Libereckého kraje či Městského úřadu Turnov. MÚ Turnov – odbor školství, kultury a sportu je přesvědčen, že 
důležité je chránit nejen nemovitou kulturní památku, ale také prostředí, ve kterém se nachází.“  

Ze stejného důvodu uplatnila nesouhlas i obec Jenišovice, na jejímž správním území se památka nachází. 

Zpracovatel dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ve stanovisku ke 
Konceptu Územního plánu Turnov uvedl: „Nová plocha značného rozsahu zasahuje i půdy II. třídy ochrany. Lze 
očekávat v závislosti na konkrétním typu realizovaných aktivit zvýšené hlukové vlivy a vlivy na ovzduší, zvýšené 
nároky na odběr vody, vliv na zvlášť chráněná území je vyloučen. Je žádoucí zvýšit navrhovaný podíl zeleně, zvážit 
zmenšení plochy (snížení vlivu na charakteristiku krajiny), zajistit ochranu kulturní památky Červený dvůr zeleným 
pásem. Plochu ve zmenšené podobě je možné ponechat z důvodu návaznosti na stávající plochy výroby.“ 

Dále stanovení výrobní plochy na p. p. č. 130/1 v k. ú. Malý Rohozec nedoporučila komise rady města pro 
životní prostředí a pro rozvoj a správu majetku. 

Na základě nesouhlasů dotčených orgánů, sousední obce a nedoporučení komisí bylo v pokynech pro 
zpracování Návrhu Územního plánu Turnov, schválených usnesením zastupitelstva města Turnov č. 33/2012 ze 
dne 23.02.2012, zahrnut pokyn č. 2.1.1 na vyjmutí návrhové plochy pro výrobu na p.p.č. 130/1 v k. ú. Malý 
Rohozec z Návrhu Územního plánu Turnov. Informován byl vlastník písemně dopisem č.j. ORM/09/1085/LAJ ze 
dne 03.06.2013. 

Územní plán Turnov vydalo zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 299/2014 ze dne 26.06.2014. 

Stejný požadavek vlastník uplatnil 03.05.2016. Jednalo se o podnět k pořízení změny územního plánu. 
Vlastník byl vyrozuměn dopisem č. j. ORM/16/811/LAR ze dne 19.05.2016 o výše uvedených skutečnostech s tím, 
že tyto skutečnosti, které byly odůvodněním nesouhlasů nebo nedoporučení, se nezměnily, tedy že podmínky 
v území se od doby projednávání územního plánu nezměnily. Lze očekávat, že by se nezměnila ani stanoviska 
dotčených orgánů, která jsou závazná. Rovněž názor komisí rady města lze předpokládat stejný. Stávající plochy 
výroby a skladů a plochy smíšené výrobní vymezené Územním plánem Turnov nejsou vyčerpány. Je třeba 
zohlednit i trend vývoje počtu obyvatel a počtu potřebných pracovních míst (procento nezaměstnanosti). 
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Z těchto důvodů změnu funkčního využití části pozemku p. č. 130/1 v k. ú. Malý Rohozec v současné době 
z hlediska územního plánování nelze doporučit. 

Ochrana estetických hodnot krajiny je povinností vyplývající i ze stavebního zákona. Z obecného hlediska 
pak k vymezování zastavitelných ploch v rámci územních plánu dodáváme, že předmětem zájmu územního 
plánování je „udržitelný rozvoj území“, který je § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, definován jako 
takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní 
potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Pokud by měl být 
tento pojem „udržitelného rozvoje území“ vysvětlován tak, že je nezbytné vždy vymezovat další a další 
zastavitelné plochy, pokud je ze strany individuálních osob zájem, dříve nebo později by v těchto „zájmových“ 
lokalitách došlo k úplnému zastavění území. Nedalo by se pak hovořit o „nesnížení rozmanitosti přírody“ a 
„zachování přirozené funkce ekosystémů“. Rozvoj obce není nutně spojen se stálým rozšiřováním zastavitelných 
ploch. Ačkoliv stavební zákon jako jeden z cílů územního plánování uvádí vytváření předpokladů pro výstavbu, 
současně výslovně klade důraz na hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného 
území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Ze žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka 
nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního 
způsobu využití. Právo vlastnit majetek je právem ústavně zaručeným, přičemž z podstaty tohoto pravidla dle čl. 
11 Listiny vyplývá právo předmět vlastnictví držet, užívat, používat jeho plody a užitky a nakládat s ním a zároveň 
i právo předmět vlastnictví zhodnocovat. Toto však nelze vykládat tak, že by se vlastník takového zhodnocení 
mohl domáhat na jiných osobách, včetně veřejné moci. 

Pořizovatel přesto požadavek předběžně projednal v rámci dohodovacího řízení s orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Dotčený orgán s vymezením plochy VP nesouhlasil s odůvodněním: 

„Návrhem pro plochy VP – Průmyslová výroba a sklady bude dotčena zemědělská půda, která je zařazena 
do II. třídy ochrany (BPEJ 54200). Dle zákona o ochraně ZPF, zemědělskou půdu II. třídy ochrany lze odejmout 
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského 
půdního fondu. Veřejný zájem v dané věci předložen nebyl.  

K danému návrhu byla pořizovatelem navržena výměna za pozemky ve stabilizované ploše VP – 
průmyslová výroba a sklady, pro které je navržena plocha Z – orná půda, trvalý travní porost. Navrhované však 
nesplňuje obdobné charakteristiky návrhové plochy – pozemky nejsou zemědělsky obhospodařované, nejsou 
v souvislém honu zemědělské půdy, a kulturou nejsou pozemky p.č. 129/5 a 129/4 v k.ú. Malý Rohozec pozemky 
zemědělského půdního fondu. Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemky evidované pod druhem pozemku 
ostatní plocha. 

K projednávané problematice, kterou je Změna č. 1 ÚP Turnov dále orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu uvádí, že novými návrhy je v převážné většině dotčena zemědělská půda. Podle § 1 zákona o ochraně ZPF 
je zemědělský půdní fond základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem 
umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského 
půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a 
zlepšování životního prostředí.  

Půda představuje jednu z klíčových složek vytvářející základní podmínky pro život na Zemi. Typ, složení a 
další vlastnosti půdy významně ovlivňují strukturu, složení a fungování všech suchozemských ekosystémů a jimi 
poskytované služby. Kromě produkčních funkcí půda vykazuje i celou řadu funkcí mimoprodukčních – je genovou 
bankou, je prostředím pro četné organismy (edafon), má schopnost filtrovat a zadržovat dešťové srážky, regulovat 
pohyb vody v půdním prostředí, odstraňovat cizorodé látky znečišťující prostředí, v případě příznivé struktury a 
chemismu významně zvyšovat odolnost a pružnost ekosystémů a v neposlední řadě zadržovat více než 
dvojnásobek uhlíku, než je obsaženo v ovzduší.  

Proto je třeba zemědělskou půdu chránit. Zákon o ochraně ZPF neslouží pouze k ochraně půdy, na níž jsou 
intenzivně pěstovány plodiny, ale i k ochraně jiné půdy, která je či může být zemědělsky obhospodařována.“ 
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Připomínka č. 11 

připomínku podal: Filip Marek (syn vlastníka pozemků) 

Doručena dne: 05.10.2016, ev. č. 66333/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: část 108/1, část 109 v k. ú. Malý Rohozec 

Obsah připomínky: 

Požadavek na vymezení plochy „VP – Průmyslová výroba a sklady“ na částech výše uvedených pozemků 

 

Odůvodnění připomínky:  

Rozšíření mých podnikatelských aktivit. Vlastník pozemků s uvedeným návrhem souhlasí. 

Vyhodnocení připomínky č. 11: Připomínce č. 11 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Stávající plochy výroby vymezené v Územním plánu Turnov nejsou vyčerpány, není využitý ani areál za 
pivovarem, z hlediska územního plánování tedy není důvod vymezovat další plochy výroby. Jednalo by se o zábor 
půdy II. a III. třídy ochrany, narušující ucelený půdní blok orné půdy, vybíhající do volné krajiny. Účelem Změny č. 
1 Územního plánu Turnov není změna koncepce řešení území, přičemž vymezování nové průmyslové plochy 
uvedených rozměrů by bylo významným zásahem do řešení území v širších souvislostech. K novému záboru půdy 
v současné době není důvod, jelikož veřejný zájem na vymezení nové návrhové plochy pro výrobu na těchto 
pozemcích nepřevyšuje veřejný zájem ochrany půdy. 

Ochrana estetických hodnot krajiny je povinností vyplývající i ze stavebního zákona. Z obecného hlediska 
pak k vymezování zastavitelných ploch v rámci územních plánu dodáváme, že předmětem zájmu územního 
plánování je „udržitelný rozvoj území“, který je § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, definován jako 
takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní 
potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Pokud by měl být 
tento pojem „udržitelného rozvoje území“ vysvětlován tak, že je nezbytné vždy vymezovat další a další 
zastavitelné plochy, pokud je ze strany individuálních osob zájem, dříve nebo později by v těchto „zájmových“ 
lokalitách došlo k úplnému zastavění území. Nedalo by se pak hovořit o „nesnížení rozmanitosti přírody“ a 
„zachování přirozené funkce ekosystémů“. Rozvoj obce není nutně spojen se stálým rozšiřováním zastavitelných 
ploch. Ačkoliv stavební zákon jako jeden z cílů územního plánování uvádí vytváření předpokladů pro výstavbu, 
současně výslovně klade důraz na hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného 
území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 

Ze žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka 
nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního 
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způsobu využití. Právo vlastnit majetek je právem ústavně zaručeným, přičemž z podstaty tohoto pravidla dle čl. 
11 Listiny vyplývá právo předmět vlastnictví držet, užívat, používat jeho plody a užitky a nakládat s ním a zároveň 
i právo předmět vlastnictví zhodnocovat. Toto však nelze vykládat tak, že by se vlastník takového zhodnocení 
mohl domáhat na jiných osobách, včetně veřejné moci. 

Připomínka č. 12 

připomínku podal: Ing. Jan Adam, MUDr. Milada Adamová 

Doručena dne: 11.10.2016, ev. č. 68006/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 310/3 v k. ú. Mašov u Turnova 

Obsah připomínky: 

Nesouhlasíme se zařazením výše zmíněného pozemku do pořizování Změny č. 1 Územního plánu Turnov 
v rámci plochy Z1-Z28 (požadavek č. 47) a trváme na zachování stávajícího stavu dle platného územního plánu, 
kdy p. p. č. 310/3 je vedený jako orná půda, trvalý travní porost. 

Odůvodnění připomínky:  

V rámci schváleného zadání Změny č. 1 ÚP Turnov schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 406 ze dne 
17.12.2015 pro změnu č. 47 prověřit p. p. č. 310/1 a 310/2 v k. ú. Mašov u Turnova a jeho funkční využití (podána 
připomínka k návrhu zadání – požadavek stanovit plochu BV – bydlení venkovské). Původní požadavek č. 47. 
Zpracovatel nad rámec schváleného zadání prověřit p. p. č. 310/1 a 310/2 dále rozšířil změnu č. 47 i na přilehlé 
pozemky 308/2, 310/4, 306/7, 307/2 a 310/3 a tyto pozemky zařadil do zastavitelných ploch. Argumentem pro 
toto rozšíření je obecná fráze, že takto vymezená plocha dotváří tvar zastavěného území a přispívá k  jeho 
kompaktnosti (str. 32 Návrh Změny č. 1 Územního plánu Turnov – pro společné jednání – textová část). Jedná se 
o pozemek, který není vhodný pro stavební činnost, a proto vyřazení pozemku z kategorie trvale travní porost do 
kategorie bydlení venkovského charakteru je u tohoto pozemku bezpředmětné. Pozemek má pro své okolí 
estetickou hodnotu jako krajinný prvek – remízek a zachování stávajícího stavu je v souladu s trvale udržitelným 
rozvojem daného okolí. Zpracovatelem dodatečné zařazení pozemků 308/2, 310/4, 306/7, 307/2 a 310/3 do 
návrhu zastavitelného území je v přímém rozporu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, kde je v rámci 
Úkolů pro územní plánování (bod e strana 11) uvedeno, že mezi úkoly pro územní plánování patří: Upřednostňovat 
intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových 
zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme o vyřazení 
výše uvedeného pozemku ze Změny č. 1 a projednání změny č. 47 v rámci zadání schváleném zastupitelstvem 
města usnesením č. 406 ze dne 17.12.2015. 

Vyhodnocení připomínky č. 12: Připomínce č. 12 se vyhovuje v důsledku úpravy návrhu na základě stanovisek 
dotčených orgánů uplatněných v rámci společného jednání 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

K ploše Z1-Z28 v rámci společného jednání o návrhu změny vydal nesouhlasné stanovisko dotčený orgán 
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (Krajský úřad Libereckého kraje) a dotčený orgán na úseku 
ochrany přírody (Správa CHKO Český ráj). Celá plocha Z1-Z28 proto bude z návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Turnov vyjmuta a na pozemcích bude ponechán stávající stav stanovený platným Územním plánem Turnov 
(plocha „Z – orná půda, trvalý travní porost“ a plocha „ZSP – zeleň sídelní a přírodního charakteru“). 

Připomínka č. 13 

připomínku podal: AGBA, v.o.s., Turnov 

Doručena dne: 12.10.2016, ev. č. 68281/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 1660/71, 1660/105 v k. ú. Turnov 

Obsah připomínky: 

Jako vlastníci pozemků 1660/71 a 1660/105 v k. ú. Turnov žádáme o změnu využití ploch z ploch technické 
infrastruktury (TI) na plochy bydlení smíšené (BS) 

Odůvodnění připomínky: 

Zařízení technické infrastruktury – vodojem umístěný na pozemku pozbyl své původní funkce. Vzhledem 
k blízkosti bytové zóny Výšinka by bylo vhodnější zapojit plochu do sídelní struktury města jako plochu 
s provozovnami služeb, příp. doplněné bydlením (dům smíšené funkce). 

Vyhodnocení připomínky č. 13: Připomínce č. 13 se nevyhovuje 



Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  103 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

V rámci pořizování Územního plánu Turnov byla v této lokalitě ve fázi konceptu navržena plocha BI – Bydlení 
individuální: 

Na základě prověření tohoto řešení a následných jednání byla lokalita přehodnocena – pro vodojem byla 
vymezena stabilizovaná plocha „TI - Technická infrastruktura“ a zbytek lokality byl vymezen jako plocha „ZSP – 
Zeleň sídelní a přírodního charakteru“. 

Koncept ÚP Turnov (r. 2010)   vydaný ÚP Turnov (od r. 2014) 

 

Vzhledem k tomu, že vodojem v současné době stále splňuje kritéria pro vymezení stabilizované plochy 
„TI – technická infrastruktura“ a vybíhá do ucelené plochy zeleně, změna funkčního využití na plochu „BS – 
Bydlení smíšené“ není z hlediska územního plánování vhodná. Případné přehodnocení využití pozemků v ploše 
TI by bylo vhodné uskutečnit až po úplném a definitivním pozbytí funkce vodojemu. Změnou č. 1 Územního plánu 
Turnov nebude území přehodnocováno a bude ponecháno stávající řešení, které je v současné době vyhovující. 
Vymezování nových ploch pro bydlení v současné době z hlediska územního plánování není žádoucí ani možné, 
protože Územní plán Turnov vymezil dostatečné množství ploch pro bydlení, které zatím nejsou vyčerpány. Za 
těchto podmínek nemůže pořizovatel podporovat vymezování dalších ploch pro bydlení, proto připomínce č. 13 
nemůže být vyhověno. 

Připomínka č. 14 

připomínku podal: Dioptra, a.s. Turnov 

Doručena dne: 12.10.2016, ev. č. 68284/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 3368/5 v k. ú. Turnov 

Obsah připomínky: 

Jako vlastníci pozemků 3368/5 v k. ú. Turnov žádáme o změnu využití ploch z ploch technické infrastruktury 
(TI) na plochy bydlení smíšené (BS) 

Odůvodnění připomínky: 

Zařízení technické infrastruktury – vodojem umístěný na pozemku pozbude spuštěním nového systému 
zásobování Dioptry užitkovou vodou své původní funkce. Očekávané spuštění systému je do 31.12.2016. Vzhledem 
k blízkosti bytové zóny Výšinka by bylo vhodnější zapojit plochu do sídelní struktury města jako plochu 
s provozovnami služeb, příp. doplněné bydlením (dům smíšené funkce). 

Vyhodnocení připomínky č. 14: Připomínce č. 14 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

V rámci pořizování Územního plánu Turnov byla v této lokalitě ve fázi konceptu navržena plocha BI – 
Bydlení individuální: 

Na základě prověření tohoto řešení a následných jednání byla lokalita přehodnocena – pro vodojem byla 
vymezena stabilizovaná plocha „TI - Technická infrastruktura“ a zbytek lokality zahrnující i p. p. č. 3368/5 byl 
vymezen jako plocha „ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru“. 
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Koncept ÚP Turnov (r. 2010)   vydaný ÚP Turnov (od r. 2014) 

 

Vzhledem k tomu, že vodojem v současné době stále splňuje kritéria pro vymezení stabilizované plochy 
„TI – technická infrastruktura“ a vybíhá do ucelené plochy zeleně, jejíž součástí je i p. p. č. 3368/5, změna 
funkčního využití na plochu „BS – Bydlení smíšené“ není z hlediska územního plánování vhodná. Případné 
přehodnocení využití pozemků v ploše TI by bylo vhodné uskutečnit až po úplném a definitivním pozbytí funkce 
vodojemu. S ohledem na tyto skutečnosti není možné ani vymezení plochy BS – Bydlení smíšené na samotném 
pozemku p. č. 3368/5 (výměra 405 m2).  Změnou č. 1 Územního plánu Turnov nebude území přehodnocováno a 
bude ponecháno stávající řešení, které je v současné době vyhovující. Vymezování nových ploch pro bydlení 
v současné době z hlediska územního plánování není žádoucí ani možné, protože Územní plán Turnov vymezil 
dostatečné množství ploch pro bydlení, které zatím nejsou vyčerpány. Za těchto podmínek nemůže pořizovatel 
podporovat vymezování dalších ploch pro bydlení, proto připomínce č. 13 nemůže být vyhověno. 

Připomínka č. 15 

připomínku podal: Šroubárna Turnov, a.s., v z. Ing. Jaroslav Vávra (místopředseda představenstva), 
Božena Cvejnová (člen představenstva) 

Doručena dne: 07.11.2016, ev. č. 74034/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 2667/12, 2667/14, 2685/1, 2685/5, 2685/8, 2685/9, 2685/10, 2685/11, 
2685/12, 2685/13, 2685/17, 2685/18, 2685/19, 2685/20, 2685/25 v k. ú. Turnov, 241/1, 690 v k. ú. 
Daliměřice 

Obsah připomínky: 

Požadujeme změnu územního plánu ve smyslu změny plochy uvedených parcel z titulu „OK – komerční zařízení“ 
na titul „VS – plochy smíšené výrobní 
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Odůvodnění připomínky: 

Prosíme o přijetí naší připomínky po předepsaném termínu, a to z důvodu rozsáhlé změny v organizaci naší firmy, 
ke které došlo v uplynulém měsíci. K žádosti o změnu územního plánu nás vede skutečnost, že uvedené pozemky 
jsou připraveny k prodeji a jejich nový nabyvatel má úmysl areál i nadále provozovat jako výrobní. Máme důvod 
se domnívat, že navrhovanou úpravou územního plánu bude umožněna žádoucí revitalizace celého areálu, při 
dodržení možných požadavků souvisejících ploch typu BI, resp. BS, tedy objektů určených pro bydlení. 

Vyhodnocení připomínky č. 15: Připomínce č. 15 se vyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Požadavek bude prověřen v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov. Připomínka 
byla zohledněna i přes skutečnost, že byla uplatněna po termínu. Jedná se o významnou plochu ve městě a 
zároveň z hlediska územního plánování lze požadovanou změnu považovat za úpravu respektující stávající stav, 
tedy odstranit z areálu návrhovou plochu „OK – Komerční zařízení“ a vymezit stabilizovanou plochu „VS – Plochy 
smíšené výrobní“. Požadavek lze chápat i jako formální úpravu územního plánu, jelikož současné vymezení 
návrhové plochy OK nemá opodstatnění – jedná se o plochu stabilizovanou, pokud se měl v rámci pořizování 
Územního plánu Turnov měnit způsob využití areálu, mělo se jednat o plochu přestavbovou. Vymezením 
stabilizované plochy VS v rámci Změny č. 1 Územního plánu Turnov tak dojde k úpravě respektující stávající a 
dlouhodobý stav v území. 

Připomínka č. 16 

připomínku podal: IRIS Export-Import, spol. s r.o., v z. Andrei Ishchuk (jednatel společnosti) 

Doručena dne: 07.11.2016, ev. č. 74034/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 168, 688, 689, 861/21, 861/22, 689, 861/23, 241/2 v k. ú. Daliměřice 

Obsah připomínky: 

Požadujeme změnu územního plánu ve smyslu změny plochy uvedených parcel z titulu „OK – komerční zařízení“ 
na titul „VS – plochy smíšené výrobní 

 

Odůvodnění připomínky: 

Prosíme o přijetí naší připomínky po předepsaném termínu, a to z důvodu rozsáhlé změny v organizaci naší firmy, 
ke které došlo v uplynulém měsíci. K žádosti o změnu územního plánu nás vede skutečnost, že uvedené pozemky 
jsou připraveny k prodeji a jejich nový nabyvatel má úmysl areál i nadále provozovat jako výrobní. Máme důvod 
se domnívat, že navrhovanou úpravou územního plánu bude umožněna žádoucí revitalizace celého areálu, při 
dodržení možných požadavků souvisejících ploch typu BI, resp. BS, tedy objektů určených pro bydlení. 
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Vyhodnocení připomínky č. 16: Připomínce č. 16 se vyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Požadavek bude prověřen v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Turnov. Připomínka 
byla zohledněna i přes skutečnost, že byla uplatněna po termínu. Jedná se o významnou plochu ve městě a 
zároveň z hlediska územního plánování lze požadovanou změnu považovat za úpravu respektující stávající stav, 
tedy odstranit z areálu návrhovou plochu „OK – Komerční zařízení“ a vymezit stabilizovanou plochu „VS – Plochy 
smíšené výrobní“. Požadavek lze chápat i jako formální úpravu územního plánu, jelikož současné vymezení 
návrhové plochy OK nemá opodstatnění – jedná se o plochu stabilizovanou, zastavěnou, pokud se měl v rámci 
pořizování Územního plánu Turnov měnit způsob využití areálu, mělo se jednat o plochu přestavbovou, nikoliv 
návrhovou. Vymezením stabilizované plochy VS v rámci Změny č. 1 Územního plánu Turnov tak dojde k úpravě 
respektující stávající a dlouhodobý stav v území. 

Připomínka č. 17 

připomínku podal: Emil Votrubec 

Doručena dne: 22.11.2016, ev. č. 77729/16-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 2788 v k. ú. Turnov 

Obsah připomínky: 

Vypustit územní rezervu UR6. 

Odůvodnění připomínky: 

Ochrana svého majetku. 

Vyhodnocení připomínky č. 17: Připomínce č. 17 se nevyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Smyslem Změny č. 1 Územního plánu Turnov není změna koncepce uspořádání území, přičemž zrušení územní 
rezervy pro obchvat centra města by zcela jistě bylo změnou koncepce dopravy. Zároveň je územní rezerva ÚR6 
v současné době stále aktuální a z hlediska územního plánování ji není možné zrušit, jelikož není navržená jiná, 
vhodnější varianta obchvatu centra města. Stávající stav je proto vyhovující a je nutné prozatím územní rezervu 
v územním plánu ponechat. Jedná se o ochranu území bez zásadního omezení možného užívání pozemku p. č. 
2788 v k. ú. Turnov, protože pro pozemek je územním plánem stanovena funkční plocha „ZSP – Zeleň sídlení a 
přírodního charakteru“.  

Připomínka č. 18 

připomínku podal: Městský úřad Turnov – odbor správy majetku 

Doručena dne: 07.02.2017, ev. č. 8399/17-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 2818/1 v k. ú. Turnov 

Obsah připomínky: 

Město Turnov zastoupené odborem správy majetku žádá o změnu využití pozemku p. č. 2818/1 v k. ú. Turnov 
v rozsahu podle přiložené situace na nové využití pro parkovací plochu k zamýšleným sousedním stavbám 
restaurace a penzionu viz grafická příloha: 



Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  107 

 

 

Vyhodnocení připomínky č. 18: Připomínce č. 18 se vyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Pozemková parcela č. 2818/1 v k. ú. Turnov se v Územním plánu Turnov nachází v ploše „ZV – Zeleň na veřejných 
prostranstvích“. Druh pozemku podle katastru nemovitostí je ostatní plocha, způsob využití je ostatní 
komunikace. Pozemek je součástí lokálního biocentra Myšina a zároveň významného krajinného prvku 
registrovaného. Vzhledem k tomu, že pořizovateli je znám předběžný souhlas příslušného orgánu ochrany 
přírody a krajiny (Správa CHKO Český ráj), požadavek bude prověřen v rámci veřejného projednání návrhu Změny 
č. 1 Územního plánu Turnov a zároveň bude prověřena úprava prvku ÚSES a přesné vymezení plochy „OK – 
komerční zařízení“ a plochy „ZV – zeleň na veřejných prostranstvích“ tak, aby areál umožňoval realizaci 
stavebního záměru podle dosavadních projektových podkladů, které má pořizovatel k dispozici. 
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Připomínka č. 19 

připomínku podal: Petr Zikuda 

Doručena dne: 09.02.2017, ev. č. 8927/17-MUTU 

Pozemky dotčené připomínkou: 851/1 v k. ú. Daliměřice 

Obsah připomínky: 

Současné funkční využití „NS – Plochy nezastavěného území – smíšené“ změnit na „OV – Občanské vybavení“. 
Účelem plochy je možnost umístění občanského vybavení nadregionálního významu - základny Integrovaného 
záchranného systému, tj. stanice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a záchranné služby, a to 
v zájmu Libereckého kraje, jehož zastupitelstvem záměr prošel. 

Vyhodnocení připomínky č. 19: Připomínce č. 19 se vyhovuje 

Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 

Konkrétní vymezení plochy bude navrženo v další fázi pořizování změny územního plánu výměnou za plochu Z1-
Z01 a bude prověřeno v rámci veřejného projednání. Mělo by se jednat o plochu „OV – Občanské vybavení“ a je 
možné, že podél sousedního lesa bude ponechán pás plochy „Z – Orná půda, trvalý travní porost“ nebo jiné 
nezastavitelné plochy, jako předpokládaný požadavek orgánu ochrany přírody a krajiny. V rámci dohodovacího 
řízení byl požadavek předběžně odsouhlasen orgánem ochrany zemědělského půdního fondu s odůvodněním, že 
nejsou dotčeny zájmy ochrany zemědělského půdního fondu, protože podle katastru nemovitostí se jedná o druh 
pozemku „ostatní plocha“. Vyhovění připomínce je veřejným zájmem nadregionálního významu.  

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Nebyla uplatněna žádná připomínka. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – PŘEHLED ODNĚTÍ PŮDNÍHO FONDU 

 

Katastrální 

území 

Označení 

plochy 

záboru 

Způsob využití plochy 
Typ 

plochy 

Zábor 

celkový 

(ha)* 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

Daliměřice 

Z1-Z31 plochy bydlení BI 0 – v ÚP          

Plochy bydlení celkem 0          

Z1-Z34 plochy občanského vybavení OV 0 – Nez.          

plochy občanského vybavení celkem           

Z1-Z03 plochy dopravní infrastruktury MK 0 – v ÚP          

Z1-Z32 plochy zeleně ZV 0 – v ÚP          

Z1-P02 plochy výroby a skladování VP 0 – Nez.          

Ostatní plochy celkem 0          

ZÁBOR ZPF CELKEM 0          

 

Katastrální 

území 

Označení 

plochy 

záboru 

Způsob využití plochy 
Typ 

plochy 

Zábor 

celkový 

(ha)* 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

Malý 

Rohozec 

Z1-Z02 plochy bydlení BV 0 – v ÚP          

Plochy bydlení celkem 0          

ZÁBOR ZPF CELKEM 0          

 

Katastrální 

území 

Označení 

plochy 

záboru 

Způsob využití plochy 
Typ 

plochy 

Zábor 

celkový 

(ha)* 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

Mašov u 

Turnova 

Z1-Z12 plochy bydlení BV 0,24 0,17 0,04  0,03    0,24  
Z1-Z19 plochy bydlení BV 0 – v ÚP          

Z1-P01 plochy bydlení BV 0 – v ÚP          
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Katastrální 

území 

Označení 

plochy 

záboru 

Způsob využití plochy 
Typ 

plochy 

Zábor 

celkový 

(ha)* 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

Plochy bydlení celkem 0,24 0,17 0,04  0,03    0,24  

Z1-P04 plochy občanského vybavení OV 0,17  0,01 0,1 0,06     0,17 

Plochy občanského vybavení celkem 0,17  0,01 0,1 0,06     0,17 

ZÁBOR ZPF CELKEM 0,41 0,17 0,05 0,1 0,09    0,24 0,17 

 

Katastrální 

území 

Označení 

plochy 

záboru 

Způsob využití plochy 
Typ 

plochy 

Zábor 

celkový 

(ha)* 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

orná 

půda 
zahrady 

ovocné 

sady 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

Turnov 

Z1-Z11 plochy bydlení BI 0,14 0,14      0,14   

Z1-Z26 plochy bydlení BS 0,06  0,06   0,04  0,02   

Z1-P03 plochy bydlení BV 0,07  0,07     0,07   

Z1-P08 plochy bydlení BS 0 – v ÚP          

Z1-P09 plochy bydlení BI 0,04  0,04     0,04   

Plochy bydlení celkem 0,31 0,14 0,17   0,04  0,27   

Z1-P06 plochy výroby a skladování VP 0 – v ÚP          

Plochy výroby a skladování celkem           

Z1-Z33 plochy silniční dopravy DS 0 – Nez.          

Z1-Z35 plochy místních komunikací MK 0,02  0,02   0,02     

Ostatní plochy celkem           

ZÁBOR ZPF CELKEM 0,33 0,14 0,19   0,06  0,27   

Pozn.: Zábor celkový (ha)* - Plochy, u kterých je uveden Zábor celkový (ha) „0 – v ÚP“ – plochy, které byly jako zastavitelné vymezeny již v platném Územním plánu Turnov, 

ve kterém byl vyhodnocen rovněž jejich zábor ZPF, přičemž Změna č. 1  tyto plochy ruší a v jejich rozsahu vymezuje nové zastavitelné plochy (příp. plochy přestavby). 

Zábor celkový (ha)* - Plochy, u kterých je uveden Zábor celkový (ha) „0 – Nez.“ – plochy, které nejsou lokalizovány na zemědělském půdním fondu, nevyžadují zábor 

ZPF. 
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PŘÍLOHA Č. 2 – SROVNÁVACÍ TEXT 

Srovnávací text: 

původní text 

nový text 

vypuštěný text 

Kapitoly a podkapitoly, které nejsou součástí srovnávacího textu, se nemění, tzn. textová část Územního 

plánu Turnov zůstává v těchto částech nezměněna. 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo vymezeno k 1. 5. 2013. Hranice zastavěného území je vyznačena ve 
výkresu č. 1. „Výkres základního členění území“ a ve výkresu č. 2. „Hlavní výkres: urbanistická 
koncepce, koncepce uspořádání krajiny“ v měřítku 1:5000. 

Zastavěné území bylo Územním plánem Turnov vymezeno k datu 1. 5. 2013 a následně 
aktualizováno Změnou č. 1 Územního plánu Turnov k datu 30. 6. 2016. Hranice zastavěného 
území je patrná z grafické části dokumentace. 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE MĚSTA 

C. 1. Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území, 
vymezení ploch přestavby 

ÚP Turnov se vymezují zastavitelné plochy a plochy nezastavěného území vně zastavěného 
území města (dále ZÚ) a plochy změn využití území uvnitř ZÚ. Každá z navrhovaných 
zastavitelných ploch má vymezenu svoji funkci (účel) a podmínky využití formou regulativů. 
Systém vymezení a podmínek využití ploch s rozdílným využitím je podrobně specifikován 
v kapitole F. textové části ÚP a zakreslen v hlavním výkresu č. 2: “Hlavní výkres: urbanistická 
koncepce, koncepce uspořádání krajiny“. ÚP Turnov se vymezují následující zastavitelné 
plochy a plochy nezastavěného území: 

TAB. 1: SOUPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH (Z) A PLOCH NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (P) 

Způsob 
využití 

Kód plochy v 
ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra plochy 
v m2 

DS Z5 DS5 Z Malý Rohozec 6152 

BV Z13 BV13 Z Malý Rohozec 4541 

BV Z15 BV15 Z Malý Rohozec 2979 

BS  Z16 BS16 Z Malý Rohozec 2177 

BV Z17 BV17 Z Malý Rohozec 3802 

BV Z20 BV20 Z Malý Rohozec 10175 5772 

BV Z24 BV24 Z Malý Rohozec 1077 

DS Z29 DS29 Z Bukovina u Turnova 1639 

BV Z32 BV32 Z Malý Rohozec 1507 

BV Z37 BV37 Z Bukovina u Turnova 1465 

RR Z38 RR38 Z Bukovina u Turnova 210 

BV Z39 BV39 Z Malý Rohozec 528 

BV Z42 BV42 Z Daliměřice 3878 



Odůvodnění změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

 

ŽALUDA, projektová kancelář 114 

ZV P43 ZV43 P Daliměřice 1685 

BV Z45 BV45 Z Bukovina u Turnova 493 

BV Z46 BV46 Z Daliměřice 3865 

ZSP P48 ZSP48 P Daliměřice 2674 

VP Z52 VP52 Z Daliměřice 61916 

TI Z57 TI57 Z Bukovina u Turnova 716 

TI Z59 TI59 Z Bukovina u Turnova 214 

ZSP P61 ZSP61 P Daliměřice 2125 

OK Z66 OK66 Z Turnov 6868 

ZSP P67 ZSP67 P Daliměřice 36753 

ZSP P68 ZSP68 P Turnov 13122 

ZSP P70 ZSP70 P Daliměřice 2054 

ZSP P71 ZSP71 P Turnov 2828 

BI Z72 BI72 Z Daliměřice 334512 

DS Z74 DS74 Z Turnov 7806 

BI Z75 BI75 Z Turnov 22305 

BI Z76 BI76 Z Turnov 4616 

BI Z77 BI77 Z Turnov 12989 

MK Z78 MK78 Z Turnov 20757 

BI Z79 BI79 Z Turnov 16311 

BI Z80 BI80 Z Turnov 23627 

BI Z81 BI81 Z Turnov 18052 

ZSP P82 ZSP82 P Turnov 17983 

ZSP P84 ZSP84 P Turnov 476 

ZV P85 ZV85 P Turnov 20042 

ZSP P86 ZSP86 P Turnov 470 

BI Z88 BI88 Z Turnov 714 

OV Z91 OV91 Z Turnov 2263 

BI Z92 BI92 Z Turnov 7673 

ZSP P93 ZSP93 P Turnov 2532 

OS Z94 OS94 Z Turnov 1103 

ZSP P95 ZSP95 P Turnov 829 

DS Z96 DS96 Z Turnov 699 

ZSP P97 ZSP97 P Turnov 312 

BI Z98 BI98 Z Turnov 13841 

BS Z99 BS99 Z Turnov 1643 

BI Z100 BI100 Z Turnov 501 

ZV P101 ZV101 P Turnov 10301 

BI Z102 BI102 Z Turnov 7116 

BS Z103 BS103 Z Turnov 1010 

BS Z104 BS104 Z Turnov 8103 

BI Z105 BI105 Z Turnov 14937 

BI Z106 BI106 Z Turnov 2742 

ZSP P107 ZSP107 P Turnov 4819 

OV Z108 OV108 Z Turnov 6240 

OS Z110 OS110 Z Turnov 3785 

BI Z111 BI111 Z Turnov 1868 

BS Z112 BS112 Z Turnov 4393 

BI Z114 BI114 Z Turnov 15201 

MK Z116 MK116 Z Turnov 16364 
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BI Z117 BI117 Z Turnov 4173 

BI Z118 BI118 Z Turnov 2172 

BI Z119 BI119 Z Turnov 539 

TI Z120 TI120 Z Turnov 120 

BI Z122 BI122 Z Turnov 874 

BS Z123 BS123 Z Turnov 1266 

BS Z124 BS124 Z Turnov 1110 

VS Z126 VS126 Z Turnov 42940 

BI Z428 BI428 Z Turnov 1717 

BI Z129 BI129 Z Turnov 11488 

ZSP P130 ZSP130 P Turnov 1978 

DS Z131 DS131 Z Turnov 5911 

ZV P132 ZV132 P Turnov 10370 

BI Z133 BI133 Z Turnov 1461 

ZSP P134 ZSP134 P Turnov 2058 

ZSP P366 ZSP366 P Turnov 913 

ZSP P365 ZSP365 P Turnov 577 

ZSP P140 ZSP140 P Turnov 2783 

BS Z143 BS143 Z Turnov 1588 

BI Z144 BI144 Z Turnov 3690 

OV Z145 OV145 Z Turnov 1011 

BI Z146 BI146 Z Turnov 10956 

BI Z149 BI149 Z Turnov 11013  

BI Z150 BI150 Z Turnov 1027 

PV Z153 PV153 Z Turnov 733 

VS Z154 VS154 Z Turnov 28943 

BV Z155 BV155 Z Turnov 3289 

BS Z156 BS156 Z Turnov 384 

DS Z157 DS157 Z Turnov 1592 

OS Z160 OS160 Z Turnov 3754 

ZSP P161 ZSP161 P Turnov 299 

BS Z162 BS162 Z Turnov 1626 

BS Z163 BS163 Z Turnov 14172 

VP Z167 VP167 Z Turnov 41924 

OK Z169 OK169 Z Turnov 8734 

PV Z172 PV172 Z Turnov 2036 

ZSP P175 ZSP175 P Turnov 1351 

MK Z177 MK177 Z Turnov 2288 

BV Z178 BV178 Z Turnov 8039 

BV Z179 BV179 Z Turnov 12787 

MK Z184 MK184 Z Turnov 3509 

BV Z185 BV185 Z Turnov 5511 

BI Z187 BI187 Z Turnov 7865 

ZSP P188 ZSP188 P Turnov 1715 

BV Z190 BV190 Z Turnov 6086 

BV Z191 BV191 Z Turnov 4747 

BV Z192 BV192 Z Turnov 1347 

BI Z193 BI193 Z Turnov 5276 

ZSP P195 ZSP195 P Turnov 8209 

BI Z197 BI197 Z Turnov 799 
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BI Z199 BI199 Z Turnov 7239 

BI Z200 BI200 Z Turnov 11836 

ZSP P201 ZSP201 P Turnov 11094 

BI Z202 BI202 Z Turnov 6233 

BI Z203 BI203 Z Turnov 2694 

MK Z204 MK204 Z Turnov 1659 

ZSP P205 ZSP205 P Turnov 7045 

OS Z206 OS206 Z Turnov 50049 

MK Z207 MK207 Z Turnov 1447 

BI Z209 BI209 Z Turnov 6601 5999 

MK Z211 MK211 Z Turnov 2383 2096 

OK Z212 OK212 Z Turnov 2238 

BS Z213 BS213 Z Turnov 5575 

BI Z214 BI214 Z Turnov 581 

BI Z217 BI217 Z Turnov 19052 

BS Z219 BS219 Z Turnov 2344 

BI Z223 BI223 Z Turnov 12387 

ZSP P225 ZSP225 P Turnov 298 

PV Z226 PV226 Z Turnov 653 

ZSP P227 ZSP227 P Turnov 1038 

BI Z228 BI228 Z Turnov 5682 

BS Z229 BS229 Z Turnov 871 

ZSP P230 ZSP230 P Turnov 324 

ZSP P231 ZSP231 P Turnov 12200 

BI Z232 BI232 Z Turnov 13787 

DS Z234 DS234 Z Turnov 687 

BS Z235 BS235 Z Turnov 8161 

MK Z236 MK236 Z Turnov 10517 

ZSP P237 ZSP237 P Turnov 244 

BS Z238 BS238 Z Turnov 5398 

ZSP P242 ZSP242 P Turnov 856 

BS Z245 BS245 Z Turnov 2931 

BI Z391 BI391 Z Turnov 3270 2865 

ZSP P247 ZSP247 P Turnov 15240 14835 

BI Z249 BI249 Z Turnov 15383 

OK Z250 OK250 Z Turnov 18997 

OV Z251 OV251 Z Turnov 4105 

BS Z254 BS254 Z Turnov 684 

BI Z256 BI256 Z Turnov 11241 

DS Z257 DS257 Z Turnov 2150 

MK Z259 MK259 Z Turnov 720 

BI Z260 BI260 Z Turnov 1743 

ZSP P261 ZSP261 P Turnov 6677 

BI Z263 BI263 Z Turnov 14269 

BI Z266 BI266 Z Turnov 18764 

BV Z268 BV268 Z Mašov u Turnova 3286 

DS Z270 DS270 Z Turnov 5211 

BI Z271 BI271 Z Turnov 5719 

MK Z272 MK272 Z Turnov 1604 

BV Z399 BV399 Z Turnov 4730 
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MK Z281 MK281 Z Turnov 1268 

BV Z282 BV282 Z Turnov 3677 

BV Z283 BV283 Z Turnov 2367 

BV Z284 BV284 Z Mašov u Turnova 1748 

MK Z286 MK286 Z Turnov 2005 

BI Z288 BI288 Z Mašov u Turnova 5843 

ZSP P289 ZSP289 P Turnov 56156 

BI Z290 BI290 Z Turnov 12160 

BV Z292 BV292 Z Turnov 8811 6792 

BV Z293 BV293 Z Mašov u Turnova 1351 

BI Z294 BI294 Z Mašov u Turnova 2414 

ZSP P295 ZSP295 P Mašov u Turnova 1960 

BV Z297 BV297 Z Mašov u Turnova 2393 

ZSP P298 ZSP298 P Mašov u Turnova 1117 

BV Z299 BV299 Z Turnov 1364 

BI Z300 BI300 Z Mašov u Turnova 3797 

VZ Z304 VZ304 Z Mašov u Turnova 1836 

BI Z396 BI396 Z Mašov u Turnova 14337 

BV Z307 BV307 Z Mašov u Turnova 4630 

ZSP P308 ZSP308 P Mašov u Turnova 10638 

BV Z312 BV312 Z Mašov u Turnova 12091 

BV Z313 BV313 Z Mašov u Turnova 1874 

ZSP P315 ZSP315 P Mašov u Turnova 167 

BV Z322 BV322 Z Mašov u Turnova 18603 

BV Z323 BV323 Z Mašov u Turnova 933 

DS Z329 DS329 Z Mašov u Turnova 237 

BV Z333 BV333 Z Mašov u Turnova 2439 

OV Z336 OV336 Z Mašov u Turnova 1982 

VP Z340 VP340 Z Mašov u Turnova 24838 

BV Z345 BV345 Z Malý Rohozec 624 

ZSP P362 ZSP362 P Turnov 4187 

BV Z26 BV26 Z Bukovina u Turnova 2289 

BV Z28 BV28 Z Bukovina u Turnova 1269 

VZ Z35 VZ35 Z Bukovina u Turnova 2116 

ZSP P87 ZSP87 P Turnov 20990 

BI Z361 BI361 Z Turnov 339 

BV Z427 BV427 Z Mašov u Turnova 6582 

OS Z349 OS349 Z Malý Rohozec 2458 

BV Z350 BV350 Z Mašov u Turnova 1692 

BV Z351 BV351 Z Mašov u Turnova 2931 

BV Z352 BV352 Z Mašov u Turnova 1352 

BV Z353 BV353 Z Daliměřice 1366 

BV Z355 BV355 Z Bukovina u Turnova 5755 

BV Z356 BV356 Z Bukovina u Turnova 1291 

BV Z357 BV357 Z Bukovina u Turnova 1779 

BV Z358 BV358 Z Malý Rohozec 1270 

BV Z359 BV359 Z Mašov u Turnova 924 

BV Z360 BV360 Z Mašov u Turnova 1574 

BV Z3 BV3 Z Malý Rohozec 20404 

BI Z278 BI278 Z Turnov 3107 
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ZV P118 ZV118 P Turnov 14235 

ZV P121 ZV121 P Turnov 2782 

BV Z372 BV372 Z Mašov u Turnova 2746 

BV Z373 BV373 Z Turnov 4087 4079 

BV Z30 BV30 Z Bukovina u Turnova 3488 

BV Z331 BV331 Z Mašov u Turnova 1030 

BV Z368 BV368 Z Mašov u Turnova 4457 

BV Z374 BV374 Z Mašov u Turnova 13982 

ZSP P305 ZSP305 P Mašov u Turnova 405 

ZSP P246 ZSP246 P Turnov 548 

BV Z275 BV275 Z Turnov 1734 

BV Z325 BV325 Z Mašov u Turnova 1986 

BV Z369 BV369 Z Mašov u Turnova 2831 

BV Z375 BV375 Z Mašov u Turnova 991 

BI Z394 BI394 Z Turnov 11571 

BV Z378 BV378 Z Bukovina u Turnova 619 

ZSP P393 ZSP393 P Turnov 37 

PV Z303 PV303 Z Mašov u Turnova 3635 

BV Z400 BV400 Z Bukovina u Turnova 913 

BV Z401 BV401 Z Bukovina u Turnova 1429 

BV Z403 BV403 Z Bukovina u Turnova 819 

BV Z404 BV404 Z Mašov u Turnova 2069 

BV Z405 BV405 Z Mašov u Turnova 1504 

BV Z407 BV407 Z Mašov u Turnova 883 

BV Z408 BV408 Z Mašov u Turnova 3776 

BS Z412 BS412 Z Turnov 2601 

RZ Z414 RZ414 Z Bukovina u Turnova 468 

ZSP P429 ZSP429 P Mašov u Turnova 1487 

BV Z415 BV415 Z Mašov u Turnova 1200 

BV Z416 BV416 Z Mašov u Turnova 3254 

BV Z418 BV418 Z Mašov u Turnova 2211 

BV Z347 BV347 Z Mašov u Turnova 5172 

BI Z419 BI419 Z Turnov 2370 

BV Z420 BV420 Z Malý Rohozec 1246 

BV Z426 BV426 Z Mašov u Turnova 600 

BI Z424 BI424 Z Daliměřice 2107 

BV Z422 BV422 Z Daliměřice 1570 

BI Z417 BI417 Z Turnov 3652 

VP Z25 VP25 Z Daliměřice 11913 

VP Z421 VP421 Z Daliměřice 14751 

VZ Z11 VZ11 Z Bukovina u Turnova 1288 

OK Z425 OK425 Z Turnov 2190310988 

MK Z392 MK392 Z Turnov 326 

DS Z385 DS385 Z Turnov 6043 

TI Z127 TI127 Z Turnov 135 

W Z431 W431 Z Turnov 1336 

W Z432 W432 Z Turnov 16968 

BV Z371 BV371 Z Mašov u Turnova 3879 

BV Z344 BV344 Z Mašov u Turnova 2620 

OK Z433 OK433 Z Turnov 25859 
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OK Z434 OK434 Z Turnov 13836 

OV Z435 OV435 Z Malý Rohozec 1560 

OK Z205 OK205 Z Turnov 11035 

BI Z277 BI277 Z Turnov 2949 

BS Z1-Z02 Z1-Z02 Z Malý Rohozec 2177 

MK Z1-Z03 Z1-Z03 Z Daliměřice 66164 

BI Z1-Z11 Z1-Z11 Z Turnov 1444 

BV Z1-Z12 Z1-Z12 Z Mašov u Turnova 1557 

BI Z1-Z19 Z1-Z19 Z Turnov 45183 

BS Z1-Z26 Z1-Z26 Z Turnov 627 

BI Z1-Z31 Z1-Z31 Z Daliměřice 280639 

ZV Z1-Z32 Z1-Z32 Z Daliměřice 41284 

DS Z1-Z33 Z1-Z33 Z Turnov 869 

OV Z1-Z34 Z1-Z34 Z Daliměřice 10572 

MK Z1-Z35 Z1-Z35 Z Turnov 214 

TAB.: VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

Způsob 
využití 

Kód plochy 
v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy 
Z/P Katastrální území 

Výměra plochy 
v m2 

BS Z1-P01 Z1-P01 Z Mašov u Turnova 337 

VP Z1-P02 Z1-P02 Z Daliměřice 15911 

BV Z1-P03 Z1-P03 Z Turnov 733 

OV Z1-P04 Z1-P04 Z Mašov u Turnova 3011  

VP Z1-P06 Z1-P06 Z Turnov 18997 

BS Z1-P08 Z1-P08 Z Turnov 2152 

BI Z1-P09 Z1-P09 Z Turnov 407 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ 

Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, a to: 

D.1. dopravní infrastruktura 

D.2. technická infrastruktura  

D.3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například 
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva  

D.4. veřejné prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu 

D.5. plochy a zařízení pro ochranu obyvatel 

Prostorové vymezení ploch a koridorů veřejné vybavenosti území je uvedeno systematicky a 
včetně základních podmínek pro jejich umístění v následujících kapitolách D. 1. 1 – D. 5. 6. 
Územní vymezení řešení veřejné vybavenosti území je zakresleno ve výkresu č. 3 „Výkres 
dopravní infrastruktury“, č. 4: „Výkres technické infrastruktury“ a č. 2: „Hlavní výkres: 
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny“.  
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D. 3. Občanské vybavení 

ÚP se vymezují následující nové plochy občanského vybavení: 

D. 3. 1. Komerční zařízení (OK) 

ÚP vymezuje 8 6 ploch:  Z66  Ohrazenice, Z169  Koňský trh, Z205 Maškovka, Z212 u Lidlu, Z 250 
Sobotecká, Z425  Bezručova, Šroubárna, Z433 a Z434. 

D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS) 

ÚP vymezuje 5 ploch: Z94 Hruštice, Z110 Hruštice, Z160 Struhy,   Z206 a Z349 Rohozec, 

D. 3. 3. Občanské vybavení (OV)  

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

ÚP vymezuje 6 7 ploch: Z91 Hruštice, Z108 Alešova, Z145, Z251 hvězdárna, Z336 pod 
Valdštejnem, Z1-P04 a Z435. 

D. 4. Veřejná prostranství (PV) 

ÚP vymezuje 4 3 plochy: Z153 u muzea, Z172 Sobotecká za ZŠ, Z226 Výšinka, Rubínová a Z303. 

D. 5. Ochrana obyvatelstva 

D. 5. 1. Zabezpečení civilní ochrany 

Potřeby civilní ochrany a její materiální zabezpečení budou zajišťovány podle schváleného 
Havarijního plánu města a podle Havarijního a krizového plánu Libereckého kraje. Materiály 
civilní ochrany a humanitární pomoci nejsou na území města skladovány. V případě potřeby 
budou zřízena výdejní centra a to v objektech města a hasičských zbrojnicích. 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude prováděno z hydrantových hlavic osazených 
ve vzdálenosti cca 150 m na zásobovacích řadech veřejného vodovodu, případně cisternami 
s pitnou vodou po silniční síti města Turnov do prostoru distribuce na veřejných 
prostranstvích města, vymezených ve výkresu č. 2: „Hlavní výkres: urbanistická koncepce, 
koncepce uspořádání krajiny“.  

Nouzové zásobování vodou včetně průběžné kontroly kvality vody je dále možné provádět ze 
soukromých studen. 

Z hlediska účinného hasebního zásahu se navrhují následující odběrná místa vody: 

 veřejný vodovod města (po dobudování zásobovací rozvodné sítě) 

 požární nádrže a vodní plochy na území, zakreslené ve výkresu č. 6: „Koordinační 
výkres“ 

Všechna navržená odběrná místa jsou dostupná pro požární techniku po silnicích II. a III. třídy 
nebo po zpevněných místních komunikacích. 

Jako plocha pro vyvezení nebezpečných látek v případě mimořádné události či ohrožení 
obyvatel je určen areál Technických služeb, pozemek parc. č. 698/1 v k.ú. Daliměřice.  
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Turnov je zásobován elektrickou energií z nadřazené VVN sítě z rozvodny Bezděčín a Přepeře 
venkovním vedením VN 35 kV. V zastavěných územích je síť VN 35 kV vedena podzemním 
kabelovým rozvodem. V řešeném území je 95 trafostanic 35/0,4 kV různého provedení a 
výkonu. Rozvodná síť NN je provedena převážně jako kabelová, avšak v řadě lokalit na okrajích 
zastavěného území jsou v provozu staré nadzemní rozvody. Realizovaná výstavba nově 
rozvodny 110/35 kV v Přepeřích zajišťuje možnost alternativního zásobování elektrickou 
energií. 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

E. 5. Ochrana před povodněmi 

ÚP přistupuje k ochraně před povodněmi následovně:  

(1) ÚP respektuje vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny u významného vodního 
toku Jizera a vodního toku Libuňka, které protékají řešeným územím. ÚP dále respektuje a 
stabilizuje území zvláštní povodně pod vodním dílem a objekty protipovodňové ochrany 
(ochranná hráz Mašov – Modřišice).  

ÚP vymezuje několik ploch změn využití území pro bydlení (BS –Z 163) a občanské vybavení 
(OK-Z 169) v záplavovém území toku Jizery v zastavěném území města Turnova (Koňský trh) a 
dále v záplavovém území vymezuje zastavitelnou plochu technické infrastruktury (TI-Z 57 a 
Z 59 Dolánky) v k.ú. Bukovina u Turnova. Navržená územní rezerva pro koridor D01 B kapacitní 
silnice S5 prochází přes záplavové území i jeho aktivní zónu. Pro návrhové plochy zasahující do 
záplavového území stanovuje ÚP omezující podmínky  

(2) ÚP zpřesňuje koridor umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi 
na toku Jizera (v úseku Svijany – Rakousy) vyplývající ze ZÚR Libereckého kraje (P05_1). Tento 
koridor je stabilizován formou veřejně prospěšného opatření (viz kapitola G).  

(3) ÚP stabilizuje plochy lesní z důvodu jejich vysoké přirozené retenční schopnosti. 
V zastavěném území či tam, kde převažují plochy orné půdy, územní plán stabilizuje či nově 
vymezuje plochy zeleně či plochy smíšené nezastavěného území s přirozenou vyšší retenční 
schopností a plochy pro opatření ke zvyšování retenčních schopností území (blíže 
specifikovány v kapitole G).  

Limity záplavového území jsou vymezeny ve výkresu č. 6: Koordinační výkres. Plochy pro 
opatření ke zvyšování retenčních schopností území a koridor umístění staveb a opatření pro 
snižování ohrožení území povodněmi na toku Jizery jsou vymezeny ve výkresu č. 5: Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

(4) Využití stabilizovaných ploch je podmíněno splněním podmínek stanovených vodoprávním 
úřadem, kde budou zohledněna omezení vyplývající z umístění plochy v záplavovém území 
případně v jeho aktivní zóně a budou respektovány plány pro zvládání povodňových rizik, 
které schválilo Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné povahy dne 22. 15. 2015 
pod č.j. 90988/ENV/15 s nabytím účinnosti 20. 11. 2016. 
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

F. 1. Funkční regulace stabilizovaných ploch, zastavitelných ploch a ploch 
nezastavěného území s rozdílným způsobem využití 

 F. 1. 1. Plochy s rozdílným způsobem využití 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny jako plochy:  

 stabilizované, tedy bez větších plánovaných zásahů, s prvky funkční regulace, 
které jsou převážně shodné se současným stavem; v grafické části jsou v legendě 
uvedeny jako „stav“.  

 navržené, tedy plochy navržených změn využití s určenou funkční regulací; v 
grafické části jsou v legendě uvedeny jako „návrh“. 

 územní rezervy, tedy plochy a koridory navržené k prověření pro budoucí možné 
využití pro určenou funkci.  

Není-li uvedeno jinak, platí podmínky využití ploch uvedené dále v kapitolách F. 1. a F. 2. i pro 
stabilizované plochy. Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech 
nepřípustné, jestliže odporují charakteru předmětné lokality svojí kapacitou, polohou nebo 
účelem nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí.  

Hlavní využití: určuje převažující účel využití  

Přípustné využití: určuje účely, ke kterým může být příslušná plocha využita bez omezení  

Podmíněně přípustné využití: určuje účely, u kterých je třeba zvažovat případné dopady na 
funkci hlavní. Pro jejich povolení je kromě splnění podmínek obecně závazných předpisů 
nutné, aby stavebník v záměru doložil a stavební úřad ověřil splnění dalších podmínek 
stanovených v regulativech ploch s rozdílným způsobem využití z hledisek: 

- význam činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury v širším území, 

- charakter, výška a intenzita zástavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu, 

- zátěž, kterou činnost, stavba, zařízení, úprava a kultura vyvolá svým provozem, 

- kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Nepřípustné využití: určuje účely a činnosti, které nelze v daném území akceptovat.  

Podmínky prostorového uspořádání: upřesňují plošné a výškové podmínky pro využití daného 
území.  

Prostorové uspořádání stávajících staveb překračující podmínky prostorového uspořádání 
stanovené pro danou plochu s rozdílným způsobem využití může být zachováno i při úpravách 
staveb, přitom se nesmí od těchto podmínek vzdalovat, v případě demolice se náhrada 
novostavbami bude již řídit podmínkami prostorového uspořádání stanovenými pro danou 
plochu s rozdílným způsobem využití. 

Další podmínky využití: dále upřesňují způsob a možnosti využití daného území.  

Omezení změn v užívání staveb:  

 stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v 
němž jsou umístěny, kategorii „nepřípustné využití“, musí při jakýchkoliv 
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požadovaných úpravách změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii „přípustné 
využití“ nebo „podmíněně přípustné využití“,  

 stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v 
němž jsou umístěny, kategorii „podmíněně přípustné využití“, mohou využití 
zachovat nebo změnit tak, aby odpovídalo kategorii „přípustné využití“,  

 stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v 
němž jsou umístěny, kategorii „přípustné využití“, mohou změnit využití tak, aby 
odpovídalo kategorii „podmíněně přípustné využití“.  

Zajištění podmínek pro plánování v nezastavěném území města: Pro zajištění podmínek pro 
územní plánování ve volné zemědělské krajině, mimo hranice zastavěného území a 
zastavitelných ploch, lze v rámci pozemkových úprav měnit využití území, bez nutnosti změny 
územního plánu a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvalý travní porost, 
vodní plocha a lesní pozemek. Na základě prokázání dlouhodobého nesouladu využití 
pozemku s vedením pozemku dle katastru nemovitostí lze po projednání s příslušnými orgány 
měnit využití pozemků mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch bez nutnosti 
změny územního plánu. Umisťování staveb, zařízení a ostatních opatření pro těžbu nerostů 
v nezastavěném území obce územní plán vylučuje. 

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

- Rodinný dům venkovského typu – stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami, 
která může mít maximálně jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví, hmoty hlavních i 
doplňkových staveb výrazně podlouhlého půdorysu, s převažující sedlovou, případně 
polovalbovou střechou. U venkovských staveb preferovat jednoduché tvary a primárně 
funkční architektonické prvky.  

- Na plochách změn a při dělení nebo scelování pozemků za účelem vymezení stavebních 
pozemků musí být respektována minimální velikost stavebního pozemku požadovaná v 
podmínkách pro využití a uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.  

- Výška stavby se definuje jako největší rozdíl mezi nadmořskou výškou nejvyššího bodu hlavní 
hmoty stavby a nejnižšího bodu upraveného terénu navazujícího na stavbu. Upravený terén 
navazující na stavbu nesmí být vyšší než původní rostlý terén. 

- V rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby, navržených ÚP bude 
respektován kontext s charakterem okolních ploch současně zastavěného území města. Bude 
respektováno dané měřítko zástavby, její výšková hladina, základní členění hmoty stavebních 
objektů. Dále bude respektován dochovaný městský charakter zástavby, a to i v lokalitách 
mimo území městské památkové zóny, a venkovský charakter osídlení v okrajových částech 
města. Hmota a umístění stavebních objektů zachovají charakteristické hodnoty krajinného 
rázu a celkové měřítko krajiny. Na zahrady rodinných domů je vhodná výsadba stanovištně 
původních dřevin. 

- U novostaveb stupeň automobilizace 1:2,5.  

- Při umístění stavby hlavní individuálně zohlednit vzdálenost stavby od okraje lesa, zpravidla 
je tato vzdálenost stanovena na 25 od lesního pozemku. 
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F. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, základní 
podmínky pro ochranu krajinného rázu 

F. 2. 1. Podmínky pro využití ploch Městské památkové zóny a stabilizovaných ploch: 

 urbanistická struktura, měřítko zástavby a míra využití pozemků zůstanou zachovány 

 prostorové uspořádání, výšková hladina a hmotové členění objektů budou odpovídat 
okolní zástavbě. 

Hranice Městské památkové zóny je zakreslena ve výkresu č. I. 1:“Základní členění území“. 

F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se 
podrobněji upravují takto: 

1. Plochy bydlení 

 druh plochy umístění 

 plochy bydlení v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

BH bydlení hromadné plochy bytových domů s příměsí nerušících 
obslužných funkcí místního významu 

BI   bydlení individuální plochy rodinných domů s příměsí nerušících 
obslužných funkcí místního významu 

BV bydlení venkovské  plochy rodinných domů s chovatelským a 
pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí 
nerušících obslužných funkcí místního významu 

BS bydlení smíšené   plochy smíšené obytné v centru města a 
venkovských sídlech ve správním obvodu města, 
využívané zejména pro bydlení v bytových, 
rodinných domech, obslužnou sféru a nerušící 
výrobní činnosti místního i nadmístního významu 

  

 (1) Plochy bydlení jsou samostatně vymezeny pro zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 
prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 
dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

(2) Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch 
bydlení jsou dále zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro 
budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy bydlení jsou rovněž 
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.  

Pro účely ÚP se rozumí stavbou pro bydlení: 

 1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu určena,  
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 2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, 
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

(3)  Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou 
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky 
staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící 
výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž 
v území. 

BH – BYDLENÍ HROMADNÉ 

Hlavní využití: 

 bydlení v bytových domech. 

Přípustné využití: 

 místní komunikace, pěší cesty, 

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

 parkoviště pro osobní automobily 

 související technická infrastruktura 

 stavby pro civilní ochranu obyvatelstva 

Podmíněně přípustné využití: 

 doplňková zařízení malého rozsahu pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální 
služby (penziony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), zařízení péče 
o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení při zajištění parkovacích stání na svém 
pozemku, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení, stavby a zařízení pro kulturu 
a církevní účely, zařízení pro administrativu, nezbytná technická vybavenost 

 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům dané plochy 

 garáže a parkovací domy 

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití 

Nepřípustné využití: 

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

Podmínky prostorového uspořádání: 

 koeficient zastavění pozemku zastavitelných ploch max. 0,4, tj. nejvýše 40% výměry 
pozemku smí být zastavěno 

 maximální výška novostaveb bytových domů 4 nadzemních podlaží  
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 minimální výška 2 nadzemní podlaží + ustupující podlaží 

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové 
plochy pozemku) 

Další podmínky využití: 

 u zastavitelných ploch pro bydlení s blízkým zdrojem hluku a vibrací musí být před 
povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na 
ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech, definovaných 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění 

 Všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby 
nebo odstavnými plochami na plochách určených pro bydlení hromadné pro stupeň 
automobilizace 1 : 1,5 (2 stání na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku) 

BI - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ  

Hlavní využití: 

 bydlení v různých typologických formách rodinných domů 

Přípustné využití: 

 místní komunikace, pěší cesty 

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

 parkovací a odstavná stání pro osobní automobily 

Podmíněně přípustné využití: 

 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům dané plochy a je 
zajištěno parkování pro uvedenou službu 

 zařízení lokálního významu pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální služby 
(pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), zařízení péče o děti, 
školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení, 
stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, zařízení pro administrativu, nezbytná 
technická vybavenost 

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

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití 

Nepřípustné využití: 

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

 odstavování a parkování mobilních domů  
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Podmínky prostorového uspořádání: 

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

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

 Individuální, samostatně stojící RD jsou maximálně o dvou nadzemních podlažích s 
podkrovím, o výšce objektů 8 – 10 m (nejvyšší místo stavby) 

 Individuální, samostatně stojící RD o výšce 6 – 12 m. 
 Zahrady domů nemohou být používány jako trvalé skladištní a skládkové plochy, 

autobazary, skladiště šrotu apod., či pro stánkový prodej. 
 Pozemky musí být navrženy tak, aby ke každému rodinnému domu byl zajištěn 

příjezd osobním vozem. Hlavní přístupová komunikace do území bude navržena tak, 
aby umožňovala příjezd nákladních vozů a hasící techniky 

 Všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo 
odstavným stáním na vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1:1,5 (tj. 2 stání 
na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku) 

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

 novostavby budou respektovat stávající strukturu okolní zástavby (měřítko, 
prostorové uspořádání, výškovou hladinu, hmotové členění objektů) 

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

 minimální velikost stavebního pozemku se stanovuje 600 m2 
 ve stabilizovaných plochách se připouští umístit v prolukách novostavbu rodinného 

domu i na pozemek s výměrou nižší než 600 m2, pokud budou respektovány obecné 
technické podmínky pro výstavbu 

 Další podmínky využití: 

 u zastavitelných ploch Z 72, Z 100, Z 106, Z 111, Z 117, Z 119, Z 133, Z 144, Z 223, Z 
228, Z 232, Z 263, Z 266, Z 288, Z 290, Z 294, Z 300, Z 361, Z 394, Z 396, Z 417, Z 419, 
Z 424, Z428, Z1-Z19, Z1-Z31 pro bydlení při silnicích či tratích s blízkým zdrojem 
hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad 
s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

 

Označení plochy BI Specifická podmínka využití 

Z 111, Z 117, Z 361 ponechání pásu zeleně 

Z 144 v rozsahu umístění pouze 1 RD v návaznosti na stávající zástavbu, na části 
ponechat zeleň (svah) 

Z 72 Z1-Z31 do realizace zástavby se umožňuje využití pro rekreaci 

zajistit zpracování hlukové studie pro zjištění dosahu hluku ze silnice I/10, 
v případě potřeby zajistit jiné protihlukové opatření 

Z 391 ponechání zeleně na p.p.č. 1660/54 v k.ú. Turnov 
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Z 146, Z 149,  
Z 187, Z 193, Z 197, 
Z 199, Z 200, Z 202, 
Z 203, Z 217, Z 260, 
Z 288, Z 290, Z 394 

využití ploch je přípustné po zpracování geotechnického posouzení a 
stanovení podmínek pro založení staveb a odvod srážkových vod ze 
zpevněných ploch a konstrukcí 

Z 394, Z 419 dopravní obsluha a prostupnost území bude zajištěna návrhem 
dostatečně dimenzovaných místních obslužných komunikací v souladu 
s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území 

Z 424 využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem 

Z1-Z31 zpracování územní studie  

Z1-Z31 výstavba v ploše je podmíněna napojením na kanalizaci – do doby 
vybudování jednotné kanalizace umožnit dočasné jímky za podmínky 
splnění povinnosti bezprostředního napojení na jednotnou kanalizaci po 
jejím vybudování 

 BV – BYDLENÍ VENKOVSKÉ 

Hlavní využití:  

 bydlení v rodinných domech venkovského typu  

Přípustné využití:  

 stavby pro bydlení v rodinných domech  

 stavby pro rodinnou rekreaci  

 stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které 
mohou být umístěny na pozemku rodinného domu  

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

 užitkové zahrady s nezbytným hospodářským zázemím  

 stavby pro civilní ochranu obyvatelstva  

 veřejná prostranství  

 plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním 
využitím  

 samostatně stojící garáže a krytá parkovací stání pouze v souvislosti s hlavním 
využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu bytů  

 založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby a zařízení veřejného občanského vybavení pokud nesnižují kvalitu prostředí 
a pohodu bydlení ve vymezené ploše 

 služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a 
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nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a 
dopravní zátěží)  

 stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva do kapacity 3 velkých dobytčích 
jednotek pro nepodnikatelské využití  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití 

 Nepřípustné využití území:  

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

 odstavování a parkování mobilních domů 

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku zastavitelných ploch max. 0,3 (tj. 30 % zastavěné 
plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) 

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

 minimální velikost stavebního pozemku se stanovuje 600 m2 

 minimální velikost stavebního pozemku v chráněném území CHKO Český ráj se 
stanovuje pro zastavitelné plochy 800 m2, pro stabilizované plochy 600 m2 

 ve stabilizovaných plochách se připouští umístit v prolukách novostavbu rodinného 
domu i na pozemek s výměrou nižší než 600 m2, pokud budou respektovány obecné 
technické podmínky pro výstavbu 

 výšková hladina zástavby se stanovuje na maximálně 2 nadzemní podlaží včetně 
podkroví 

 výška stavby hlavní se stanovuje na minimálně 6 m a maximálně 8 m  

 novostavby budou osazovány v terénu svým nejdelším půdorysným rozměrem 
rovnoběžně s vrstevnicemi pro chráněné území CHKO Český ráj 

 novostavby budou respektovat stávající strukturu okolní zástavby (měřítko, 
prostorové uspořádání, výškovou hladinu, hmotové členění objektů) 

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

Další podmínky využití:  

 u zastavitelných ploch Z 15, Z 17, Z 20, Z 32, Z 39, Z 42, Z 45, Z 46, Z 76, Z 119, Z 133, 
Z 275, Z 282, V 283, Z 284, Z 292, Z 293, Z 297, Z 312, Z 313, Z 322, Z 323, Z 345, 
Z 353, Z 358, Z 359, Z 368, Z 371, Z 372, Z 373, Z 374, Z 375, Z 378, Z 404, Z 408, Z 
409, Z 420, Z 422, Z 426, Z1-Z12 pro bydlení při silnicích či tratích s blízkým zdrojem 
hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad 
s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.  
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 všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo 
odstavným stáním na vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1 : 1,5 (2 stání 
na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku)  

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy BV Specifická podmínka využití 

Z 17, Z 155, Z 307, Z 312, Z 322, Z 323, Z 325, 
Z 347, Z 350, Z 351, Z 352, Z 359, Z 360, 
Z 368, Z 369, Z 374, Z 375, Z 408, Z 418, Z1-
Z02 

Využití ploch je přípustné po zpracování 
geotechnického posouzení a stanovení 
podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a 
konstrukcí staveb. 

Z 3, Z 13, Z 20, Z 24, Z 32, Z 42, Z 46, Z 345, 
Z 353, Z 358 

V případě výstavby RD musí být připojeny do 
kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Z 3 Jakékoliv rozšíření zastavitelných ploch mimo 
plochu Z3 se vylučuje. 

Z 15 

 

 

RD musí být připojen do kanalizace pro 
veřejnou potřebu, s ohledem na vodní zdroj 
nebudou realizovány vrtné práce (studny, 
vrty pro tepelná čerpadla). 

Z 20 V rozsahu umístění pouze 4 RD. 

Z 17 V rozsahu pouze pro 2 RD, 1RD  na p.p.č. 42/1 
a 1 RD na p.p.č. 43 k.ú. Malý Rohozec podél 
komunikace. 

Využití plochy se podmiňuje podrobnějším 
hydrogeologickým zhodnocením. 

Plocha bude odkanalizována do veřejné 
kanalizace. 

Nepřípustné jsou individuální zdroje vody a 
tepelná čerpadla. 

Z 42 V rozsahu pouze pro 2 RD, , 1RD  na p.p.č. 
736/13 a 1 RD na p.p.č. 736/12 k.ú. 
Daliměřice podél komunikace. 

Z 179 realizovat až po vyčerpání zbývajících ploch 
bydlení v lokalitě. 

Z 399 V rozsahu pouze 2 RD v linii podél 
komunikace. 

Z 282, Z 408 V rozsahu pouze 2 RD v návaznosti na 
stávající zástavbu. 

Z 37, Z 39, Z 106,  Z 325, Z 331, Z 344, Z 345,  
Z 399, Z 400, Z 401, Z 404, Z 415, Z 422, 
Z 426, Z 427 

V rozsahu umístění pouze 1 RD. 

 Z 275, Z 292, Z 293, Z 297, Z 307, Z 347, 
Z 372, Z 373, Z 418, Z 427 

V rozsahu umístění pouze 1 RD v návaznosti 
na stávající zástavbu. 
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Z 305 Ponechání zeleně na části p.p.č. 887/22 v k.ú. 
Mašov u Turnova. 

Z 312 V rozsahu umístění 5 RD. 

Z 322 Realizovat až po naplnění ostatních ploch 
v lokalitě. 

Z 331  V rozsahu umístění pouze 1 RD v severní 
části p.p.č. 397/1 v k.ú. Mašov u Turnova. 

Z 283 Dopravní obsluha a prostupnost území bude 
zajištěna návrhem dostatečně 
dimenzovaných místních obslužných 
komunikací v souladu s vyhláškou o 
obecných požadavcích na využívání území. 

Z 37, Z 356 Využití plochy možné při splnění podmínek již 
vydaného odborného stanoviska Správy 
CHKO Český ráj. 

Z 344 Respektovat vzdálenost od hranice lesa. 

Z 371, Z 378 Využití plochy je přípustné při splnění 
podmínek, stanovených vodoprávním 
úřadem. 

Z 374 V rozsahu umístění maximálně 7 RD. 

Z 13, Z 17, Z 20, Z 24, Z 32, Z 42, Z 46, Z 345, 
Z 353, Z 358, Z 378, Z 420, Z 422, Z1-Z02 

RD musí být připojen do kanalizace pro 
veřejnou potřebu, s ohledem na vodní zdroj 
nebudou realizovány vrtné práce (studny, 
vrty pro tepelná čerpadla). 

Z 42 V rozsahu pouze pro 2 RD. 1 RD na p.p.č. 
736/13 a 1 RD na p.p.č. 736/12 v k.ú. 
Daliměřice podél komunikace. 

Z 378  V ploše pro bydlení při silnicích či tratích 
s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být 
před povolením umístění staveb prokázán 
soulad s požadavky právních předpisů na 
ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění 

Využití plochy je přípustné při splnění 
podmínek, stanovených vodoprávním 
úřadem. 

Z 375 Zachovat pás zeleně kolem komunikace. 

Z 371, Z 381 Nerealizovat zástavbu podél okraje vodní 
plochy. 

Z 28 V rozsahu umístění 1 RD v jihovýchodní části 
plochy v návaznosti na stávající zástavbu. 

Z 292, Z 372, Z 373, Z 368, Z 404, Z 420 Zástavbu omezit na linii podél komunikace. 
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BS – BYDLENÍ SMÍŠENÉ 

Hlavní využití:  

 bydlení v bytových a rodinných domech  

 občanské vybavení  

Přípustné využití:  

 stavby pro trvalé bydlení  

 stavby a zařízení veřejné a rozsahem malé komerční občanské vybavenosti pokud 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše 

 stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které 
mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a 
bytových domů  

 stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva  

Z 179 Zástavba na ploše bude realizována až po 
zástavbě ploch Z 178, Z 185, Z 190, Z 191, 
Z 192. 

Z 405 Zachovat pás zeleně kolem vodní hladiny. 

Z 408 Zástavba v linii vnější stávající zástavby. 

Z 3, Z 13, Z 17, Z 42, Z 178, Z 179, Z 185, 
Z 190, Z 191, Z 192, Z 268, Z 275, Z 283, 
Z 292, Z 293, Z 297, Z 299, Z 307, Z 323, 
Z 359, Z 372, Z 373, Z 399, Z 408, Z 418, Z1-
Z02 

Záměr bude vyhodnocen z hlediska vlivu na 
krajinný ráz. 

Z1-Z12 Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v 
blízkosti silnice III. třídy a stavebník bude 
následně povinen v rámci stavby provést 
taková opatření, která povedou k odstranění 
negativních vlivů z provozu po silnicích III. 
třídy, učiní tak na vlastní náklady. Podmínka 
se vztahuje na všechny stavby na nově 
navržených plochách, které by mohly být 
ohrožené hlukem ze silnic III. třídy, nikoli jen 
na ty, které se vyskytují v jejich ochranném 
pásmu. Podmínka provedení zmíněných 
opatření na náklady stavebníka se vztahuje i 
na případy, kdy by výstavba na nově 
navržených plochách způsobila ve spojení 
s dopravou na předmětných silnicích III. třídy 
(např. odrazem) ohrožení nepříznivými 
účinky hluku na již navržených či 
zastavitelných plochách.  
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 služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží 
kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží)  

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

 zeleň, doplňující uliční prostor  

 veřejná prostranství  

 stavby pro civilní ochranu  

Podmíněně přípustné využití:  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití  

 nerušící drobná výroba (např. zlatnictví, broušení skla, kožedělná výroba apod.) 

 garáže a parkovací domy 

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80% zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

 intenzita využití pozemků zastavitelných ploch – koeficient zeleně 0,2 (tj. 20 % 
z celkové plochy pozemku) 

 ve stávajících lokalitách bude respektována současná výšková hladina zástavby  

 ve stabilizovaných plochách se připouští umístit v prolukách novostavbu rodinného 
domu i na pozemek s výměrou nižší než 600 m2, pokud budou respektovány obecné 
technické podmínky pro výstavbu 

Další podmínky využití:  

 u zastavitelných ploch Z 16, Z 103, Z 143, Z 162, Z 213, Z 206, Z 219, Z 229, Z 235, 
Z 238, Z 245, Z 254, Z 412, pro bydlení při komunikacích s blízkým zdrojem hluku a 
vibrací, musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných 
prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění 

 všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi a odstavnými plochami na 
vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1 : 1,5; vybaveny musí být i příslušným 
počtem odstavných stání pro potřeby podnikání  

 stavby a rekonstrukce ve stávajících lokalitách budou respektovat historický kontext 
města, jeho půdorysnou a hmotovou strukturu  

 ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou 
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření  
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 na území CHKO lze stavět jen domy venkovského typu  

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy BS Specifická podmínka využití 

Z 16, Z 213, Z 254, Z1-Z26 Využití plochy je přípustné po zpracování 
geotechnického posouzení a stanovení 
podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a konstrukcí 
staveb. 

Z 163,  Z 412 Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, 
stanovených vodoprávním úřadem. 

Z 16 RD musí být připojen do kanalizace pro veřejnou 
potřebu, s ohledem na vodní zdroj nebudou 
realizovány vrtné práce (studny, vrty pro tepelná 
čerpadla). 

V maximální možné míře respektovat vzrostlou 
zeleň. 

Z 143 Budou minimalizovány zásahy do vzrostlé 
zeleně. 

Z1-Z26 V rozsahu plochy umístění pouze 1 RD. 

Z 412 V rozsahu umístění pouze 1 RD v jihozápadní 
části pozemku. 

Z 16, Z 412 Záměr bude vyhodnocen z hlediska vlivu na 
krajinný ráz. 

2. Plochy rekreace 

  druh plochy umístění 

  plochy rekreace rodinné a hromadné 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby, v nezastavěném území 

kód typ plochy  Způsob využití 

RR rekreace rodinná a hromadná Plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či 
"rekreačních domků"), u kterých jsou stanoveny 
prostorové regulativy omezující zejména výšku 
stavby na 1 NP + podkroví; pokud prostorové a 
stavebně technické parametry staveb odpovídají 
rodinným domům, jsou takové plochy vymezeny 
jako plochy bydlení, veřejná tábořiště, přírodní 
koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány 
jen stavby přípustné v nezastavěném území, 
pokud je třeba umístit jiné stavby pro obsluhu 
území sloužícího rekreaci, musí být plochy 
vymezeny jako zastavěné území, respektive 



Odůvodnění změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

 

ŽALUDA, projektová kancelář 135 

zastavitelné plochy (obvykle plochy občanského 
vybavení). 

RZ Rekreace – zahrádkaření Plochy pro činnosti, zařízení a stavby, které 
souvisejí a jsou slučitelné s aktivitami rekreace a 
zahrádkaření 

  

 Pro účely ÚP se rozumí: 

stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na 
rodinnou rekreaci, a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše 
jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

RR – REKREACE RODINNÁ A HROMADNÁ   

Hlavní využití:  

 rekreace v objektech přechodného bydlení  

Přípustné využití:  

 stavby pro rodinou rekreaci  

 stavby podmiňující rodinnou rekreaci, a stavby a zařízení, které mohou být dle 
ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemku stavby rodinné rekreace  

 rekreační louky a zeleň  

 objekty a stavby pro sport (např. hřiště apod.) pro veřejné využití  

 veřejná tábořiště  

 další stavby a zařízení související a slučitelná s rekreací (např. sociální zařízení, bufet 
apod.)  

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

 veřejná prostranství  

 založení prvků územního systému ekologické stability.  

Podmíněně přípustné funkční využití:  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití  

 parkovací plochy v souvislosti s hlavním nebo přípustným využitím  
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Nepřípustné funkční využití:  

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

 odstavování a parkování mobilních domů a stavebních buněk  

 dlouhodobé odstavování vozidel a mobilní techniky  

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,15 (tj. 15 % zastavěné plochy půdorysem 
stavby z celkové plochy pozemku)  

 koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. minimálně 50% celkové plochy pozemku tvoří 
zeleň)  

 maximální výška 1 nadzemní podlaží s možností podkroví 

 minimální velikost stavebního pozemku 600 m2 

 v chráněném území CHKO Český ráj se minimální velikost stavebního pozemku 
stanovuje pro zastavitelné plochy 800 m2, pro stabilizované plochy 600 m2     

 výška stavby hlavní se stanovuje na minimálně 6 m a maximálně 8 m 

 stavby hlavní pro rekreaci nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 25 m od 
hranice lesních pozemků 

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

 

Označení plochy RR Specifická podmínka využití 

Z 38 využití plochy možné při splnění podmínek již 
vydaného odborného stanoviska Správy CHKO 
Český ráj 

RZ – REKREACE – ZAHRÁDKAŘENÍ 

Hlavní využití:  

 zahrádkaření 

Přípustné využití:  

 zahrady sloužící pro zahrádkaření  

 činnosti, zařízení a stavby, které souvisejí a jsou slučitelné s aktivitami rekreace a 
zahrádkaření (např. stavby sloužící aktivitám zahrádkaření, altány, přístřešky, sklad 
náčiní) 

Podmíněně přípustné funkční využití:  

 pozemky související s dopravní a technickou infrastrukturou, např. odstavné a 
parkovací plochy, obslužné komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky za podmínky, 
že není potlačena hlavní funkce a není snížená kvalita prostředí ve vymezené ploše 
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Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 stavby sloužící aktivitám zahrádkaření bez možnosti trvalého nebo dočasného 
pobytu osob a chovu zvířectva – zastavěná plocha max. 25 m2, maximální výška 
zahradních objektů – do 5 m výšky  

 koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. minimálně 50 % celkové plochy pozemku tvoří 
zeleň) 

 velikost pozemku min. 400 m2  

3. Plochy veřejné infrastruktury 

  druh plochy umístění 

  plochy občanského vybavení 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

OV občanské vybavení   plochy nekomerční i komerční občanské 
vybavenosti - sloužící například pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva  

OK komerční zařízení  plochy převážně komerční občanské vybavenosti  - 
sloužící například pro administrativu, obchodní 
prodej, ubytování, stravování, služby; vliv činností 
na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha 
nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy 
pro obytné zóny 

OS tělovýchova a sport plochy zařízení pro tělovýchovu a sport 

OH Veřejná pohřebiště a související služby plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť a s nimi 
spojených služeb 

 

 (1) Plochy veřejné infrastruktury jsou samostatně vymezeny k zajištění podmínek pro přiměřené 
umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání 
v souladu s jejich účelem. 

(2) Plochy veřejné infrastruktury zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, 
ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy veřejné infrastruktury jsou vymezeny v přímé 
návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné. 
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OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

Hlavní využití:  

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

Přípustné druhy funkčního využití:  

 objekty, stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva  

 stavby pro správu a administrativu  

 stavby církevní  

 dětská a rekreační hřiště  

 veřejná prostranství  

 výstavba parkovacích a odstavných ploch pro potřebu daného území  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným 
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití:  

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

 objekty a stavby pro tělovýchovu a sport  

 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součástí stavby hlavního 
využití 

 ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb hlavního využití  

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

 koeficient zeleně min. 0,15 (tj. minimálně 15% plochy tvoří zeleň) 

 výšková hladina zástavby – 3 nadzemní podlaží 

 novostavby budou respektovat stávající výškovou okolní zástavbu 

Další podmínky využití:  

 parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a 
umožňovat splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami 

 pro nové plochy občanského vybavení musí být zajištěny kapacitně dostačující 
plochy dopravního vybavení, parkování vozidel bude řešeno přednostně v rámci 
hlavního objektu   
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 ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou 
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření 

 nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy OV Specifická podmínka využití 

Z 108 Při silnicích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před 
povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění. 

Z 336, Z 108 Využití plochy je přípustné po zpracování geotechnického 
posouzení a stanovení podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a konstrukcí staveb. 

Z 336 Stavby hlavní nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 25 m 
od hranice lesních pozemků. 

Při silnicích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před 
povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění. 

 Z 145, Z 251 V ploše občanského vybavení při silnicích či tratích s blízkým 
zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením umístění 
staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na 
ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných 
prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění. 

Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem. 

Z 435 Respektovat ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně. 

Respektovat ochranné pásmo vedení VN. 

Respektovat podmínky využití území s archeologickými nálezy. 

OK – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ  

Hlavní využití:  

 nákupní střediska  

 pohostinství a ubytování  

Přípustné druhy funkčního využití:  

 stavby a zařízení pro obchodní prodej  
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 stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování  

 stavby a zařízení pro nevýrobní služby  

 veřejná prostranství  

 výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území  

 doplňující zeleň  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným 
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro administrativu  

 služební byty (maximálně 2 byty), pokud jsou součástí stavby hlavního využití 

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití  

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

 nové objekty budou mít max. 4 nadzemní podlaží nebo výšku 12 m  

 novostavby budou respektovat stávající výškovou okolní zástavbu 

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,1 (tj. 10 % z celkové 
plochy pozemku)  

Další podmínky využití:  

 parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a 
umožňovat splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami  

 parkování vozidel bude řešeno přednostně v rámci hlavního objektu 

 parkování vozidel na plochách stabilizovaných v MPZ (pokud nelze řešit na vlastním 
pozemku stavby) lze v případě příznivé docházkové vzdálenosti řešit na jiných 
plochách, jejichž podmínky pro využití a uspořádání to umožňují  

 ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou 
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy OK Specifická podmínka využití 

Z 169  Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem. 

nebude-li respektováno vydané pravomocné územní rozhodnutí, 
musí být zpracována na plochu územní studie. 
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Z 212  Zachování pěšího průchodu mezi stávajícím obchodním 
střediskem a ulicí J. Palacha. 

Z 250 nutno zamezit negativním vlivům aktivit v ploše s dosahem za 
hranici plochy (zejména hlukovým vlivům). 

Z 66, Z 212, Z 250, Z 425, 
Z 433, Z 434 

Při silnicích a tratích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být 
před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění. 

Z 433 Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem. 

Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
drážním úřadem. 

Šetřilovsko Pouze pohostinství, ubytování, drobný prodej a 1 služební byt 
jako součást hlavního objektu. 

Z 434 Využití plochy je přípustné po zpracování geotechnického 
posouzení a stanovení podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a konstrukcí staveb. 

OH – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY  

 Hlavní využití:  

 objekty, stavby a zařízení související s činností veřejného pohřebiště  

Přípustné druhy funkčního využití:  

 hrobová místa  

 kolumbárium  

 krematorium  

 rozptylové louky  

 stavby pro pohřebnictví  

 stavby církevní  

 parková a izolační zeleň  

 další objekty, stavby a zařízení související s činností veřejného pohřebiště  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným 
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury  

Podmíněně přípustné využití:  

 parkovací, odstavné a manipulační plochy pro potřebu funkce hlavní  

Nepřípustné využití území:  

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

 Nestanovují se  

Další podmínky využití:  

 Nestanovují se 

OS – TĚLOVÝCHOVA A SPORT  

Hlavní využití:  

 objekty, stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport  

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby a zařízení sportovních hřišť  

 koupaliště  

 golfové hřiště  

 plavecký bazén, aquapark 

 loděnice  

 zimní stadion, lehkoatletický stadion  

 kynologická cvičiště s technickým zázemím  

 sjezdové tratě s technickým zázemím – např. sociální zařízení, občerstvení, apod.  

 doplňkové stavby a zařízení související se stavbami hlavního využití  

 parkově upravená doplňková zeleň  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným 
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury  

Podmíněně přípustné využití:  

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

 výstavba parkovacích ploch v souvislosti se stavbami hlavního využití  

 stavby a zařízení ubytování, stravování a obchodní prodej v rámci staveb hlavního 
využití  

 stavby a zařízení pro půjčovny a údržby sportovních potřeb  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití  

Nepřípustné využití území:  

 objekty, stavby a činnosti související s motokrosovými a automobilovými sporty  

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

 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové 
plochy pozemku) 

Další podmínky využití:  

 velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a příslušným 
technickým normám  

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

 

Označení plochy OS Specifická podmínka využití 

Z 160,  Využití plochy je přípustné po zpracování geotechnického 
posouzení a stanovení podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a konstrukcí staveb. 

Z 349 V případě výstavby objektu musí být připojen do kanalizace pro 
veřejnou potřebu, s ohledem na vodní zdroj nebudou realizovány 
vrtné práce (studny, vrty pro tepelná čerpadla). 

V ploše pro tělovýchovu a sport při silnicích či tratích s blízkým 
zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb 
prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví 
před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem. 

Záměr bude vyhodnocen z hlediska vlivu na krajinný ráz. 

4. Plochy výroby a skladování 

  druh plochy umístění 

  plochy výroby a skladování 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

VP  průmyslová výroba a sklady  plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, 
negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje 
hranice areálu 

VS Plochy smíšené výrobní Plochy smíšené výrobní jsou samostatně vymezeny 
v případech, kdy s ohledem na charakter území 
není účelné jeho členění na plochy výroby a 
skladování, plochy dopravní a technické 
infrastruktury 

VZ   zemědělská výroba plochy zemědělské výroby, včetně skladování a 
přidružené drobné výroby  
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(1) Plochy výroby a skladování jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití pozemků a staveb 
pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků 
vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. 

(2)  Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, skladové 
areály, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a 
skladování jsou vymezeny v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné. 

(3)   Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. 

VZ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

  Hlavní využití:  

 stavby pro zemědělskou výrobu, skladování a přidruženou drobnou výrobu 

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 zemědělská neživočišná výroba ve vlastních účelových stavbách  

 zemědělské služby 

 stavby pro chov hospodářských zvířat 

 drobná zemědělská výroba 

 plochy zahradnictví 

 odstavování vozidel na vlastním pozemku 

 stavby pro administrativu a provoz v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu využití  

 sociální zařízení a šatny pro zaměstnance  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním, přípustným a 
podmíněně přípustným využitím  

 založení prvků územního systému ekologické stability  

 stavby pro civilní ochranu 

 plochy zeleně izolační a okrasné  

Podmíněně přípustné využití:  

 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součástí stavby hlavního využití 
a u kterého musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat zachovány 
požadavky na pohodu bydlení  

 zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití  

Nepřípustné využití území:  

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

 koeficient zastavění pozemku max. 0,5 (tj. 50 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

 provozní celky budou doplněny zelení v rozsahu minimálně 15 % celkové plochy 
areálu 

 maximální výška staveb 12 m  

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

 

Označení plochy VZ Specifická podmínka využití 

Z 11 Využití plochy je přípustné při splnění podmínek vodoprávního 
úřadu 

Stabilizovaná plocha VZ 
v Hrubém Rohozci 

Plocha bude využita výhradně jako plocha zahradnictví 

Z 11 Izolační zeleň mezi plochami BV a VZ 

Využití plochy je přípustné při splnění podmínek stanovených 
vodoprávním úřadem 

Z 35 Izolační zeleň podél jihovýchodního okraje plochy 

 VP – PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY  

Hlavní využití:  

 výroba a skladování 

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby pro průmyslovou výrobu  

 stavby pro skladování výrobků, materiálů a hmot  

 zařízení pro distribuční a logistickou činnost  

 jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí a jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou pozemky, stavby a zařízení 
za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
překročenými hygienickými limity a dopravní zátěží)  

 sociální zařízení a šatny pro zaměstnance  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním, přípustným a 
podmíněně přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury  

 plochy odstavných a parkovacích stání  

 stavby pro administrativu a provoz  

 stavby pro civilní ochranu  

 plochy zeleně izolační a okrasné  
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Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součásti stavby 
hlavního využití a u kterého musí být před povolením umístění staveb prokázán 
soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat 
zachovány požadavky na pohodu bydlení  

 zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců 

 objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní 
vliv nepřesáhne hranici této plochy  

 stavby k využívání vodní energie a energetického potenciálu  

 stavby a zařízení pro stravování a přechodné ubytování za podmínky, že se jedná 
o stavby a zařízení přímo související s provozem areálu 

Nepřípustné využití území:  

 jiná funkce než přípustná nebo podmínečně přípustná, zvláště: 

   výroba a služby  

- veškerý těžký průmysl (hutnictví, energetika, chemický průmysl, gumárenství, 
cementárny, obalovny, papírenský apod.), mimo strojírenství 

- veškerá průmyslová prvovýroba 

- veškeré zpracování netříděného odpadu 

- veškerá výroba s vysokými požadavky na množství a kvalitu technologické 
vody (konzervárny apod.) 

- veškerá výroba obtěžující své okolí pachem a spadem či jinak dlouhodobě 
zatěžující životní prostředí (ovzduší, voda apod.) 

- venkovní technologická zařízení (jeřáby, sila, apod.) 

 skladování netříděného odpadu           

 stavby pro zemědělství  

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

 výšková hladina zástavby – v závislosti na konfiguraci terénu a charakteru okolní 
zástavby – max. 12,5 m  

 provozní celky budou doplněny zelení v rozsahu minimálně 15 % celkové plochy 
areálu  

 areály budou doplněny také izolační zelení směrem ke stávající či navržené obytné 
zástavbě 

Další podmínky využití:  

 návrh a realizace opatření pro omezení negativního dopadu na životní prostředí  
 výroba, která svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, 

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

 ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou 
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření 

 návrh vhodného využití plochy brownfieldu – za pivovarem Rohozec 
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 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 
 

Označení plochy VP Specifická podmínka využití 

Z 340 Dopravní připojení plochy ze silnice III/2835 

Z 167 Využití ploch je přípustné po zpracování a projednání technické 
studie kapacitní silnice S5, pořizované ŘSD ČR a za podmínky 
realizace po částech od severu nebo od východu, s vnitřní 
diferenciací (nezastavět jedním objektem) a rozčleněním za 
použití zeleně a při respektování koridoru územní rezervy v jižní 
části plochy 

Z 25 Bude respektováno ochranné pásmo silnice III/28719 

Z 52 Bude respektováno ochranné pásmo lesa 

Z1-P06 Při silnicích a tratích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být 

před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 

právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 

v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění. 

Z1-P06 
Nutno zamezit negativním vlivům aktivit v ploše s dosahem za 

hranici plochy (zejména hlukovým vlivům). 

VS – PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ  

Hlavní využití:  

 objekty pro drobnou a řemeslnou výrobu, výrobní služby  

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu a výrobní služby, které svým 
provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení 
za hranicí pozemku a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
hygienickými limity a dopravní zátěží)  

 sklady pro potřeby hlavního využití  

 stavby pro skladování výrobků, materiálů a hmot v souvislosti s činností hlavního 
využití  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním, přípustným a 
podmíněně přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury  

 stavby pro civilní ochranu  

 plochy zeleně izolační a okrasné  

 obchodní a velkoobchodní činnost  



Odůvodnění změny č. 1 ÚP Turnov textová část 

 

ŽALUDA, projektová kancelář 148 

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součásti stavby 
hlavního využití a u kterého musí být před povolením umístění staveb prokázán 
soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat 
zachovány požadavky na pohodu bydlení  

 ubytovny zaměstnanců 

 výzkumné ústavy  

 kancelářské budovy 

 správní budovy 

 garáže a parkovací domy 

 drobné nevýrobní služby doprovodného charakteru  

 zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců  

 objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní 
vliv nepřesáhne hranici této plochy  

 jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí obce a jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou stávající ani 
navrženou obytnou zástavbu  

Nepřípustné využití území:  

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

 stavby pro zemědělství  

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku), zpevněné plochy do 0,25  

 výška objektů je omezena na 2 – 3 nadzemní podlaží, objekty vycházejí svým 
vzhledem z charakteru stávající okolní zástavby; výška objektů smí být max. 12 m  

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,15 

Další podmínky využití:  

 areály budou doplněny izolační zelení směrem ke stávající obytné zástavbě 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

 

Označení plochy VS Specifická podmínka využití 

Z 126, Z 154 Využití ploch je přípustné po zpracování a projednání projektové 
dokumentace modernizace a optimalizace železniční trati ČD 070  

Z 126 Podél jižního okraje plochy bude vysazen pás ochranné izolační 
zeleně o minimální šířce 15 m 
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Doplňující podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železniční 
tratě a silnic I. a III. třídy a stavebník bude následovně povinen v rámci stavby provést taková 
opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po železniční trati a silnicích 
I. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby v nově 
navržených plochách, které by mohly být ohrožené hlukem z železniční tratě a silnic I. a III. 
třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení 
zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově 
navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětné železniční trati a silnicích 
I. a III. třídy (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či 
zastavěných plochách. 

M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Vydáním územního plánu končí platnost dřívějších regulačních plánů. 

Ve správním území Turnov se vymezují plochy a koridory v rozsahu dle výkresu č. 1 „Výkres 
základního členění území“, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování. Jde o zóny soustředěné výstavby v zónách: 

 Hruštice – Károvsko rozvojová lokalita bydlení  
 Durychov – Na Kamenci rozvojová lokalita bydlení 
 Daliměřice – plocha Z 72 Z1-Z31 bydlení individuální 
 Benátky – plochy Z 146, Z 149 a Z 150 bydlení individuální 
 Nudvojovice – plocha Z 167 průmyslové výroby a skladů 
 Mašov – plocha Z 322 bydlení venkovské 
 

       Územní studie podrobně stanoví: 

 vymezení stavebních pozemků 
 nezastavitelné části zastavitelných ploch 
 koeficient zastavění pozemků 
 výškovou hladinu, odstupy objektů 
 vymezení prostorů pro občanské vybavení a návaznost na veřejná prostranství 
 způsob napojení na dopravní infrastrukturu a prostupnost území 
 postup výstavby 

Lhůta pro vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
na 4 roky od vydání územního plánu. 

 

 



Poučení 

Proti Změně č. 1 Územního plánu Turnov vydané formou opatření obecné povahy nelze 

podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění podat opravný 

prostředek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta města 

…………………………………….. 

Mgr. Jana Svobodová 

místostarostka města 


