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ZMĚNA Č. 2 ÚP TURNOV – TEXTOVÁ ČÁST 

(1) Změna č. 2 Územního plánu Turnov (dále jen Změna č. 2) 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, a změněn  

- Změnou č. 1 Územního plánu Turnov, která byla vydána Zastupitelstvem města Turnov dne 14. 12. 2017 

usnesením č. 387/2017 a nabyla účinnosti dne 30. 12. 2017,  

takto: 

(1.1) v kapitole A. „Vymezení zastavěného území“ 

doplňuje text: 

„a Změnou č. 2 Územního plánu Turnov k datu 29. 3. 2019“ 

(1.2) v kapitole C., podkapitole C.1. „Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území, 

vymezení ploch přestavby“ 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 

DS Z5 DS5 Z Malý Rohozec 6152 

BV Z15 BV15 Z Malý Rohozec 2979 

DS Z29 DS29 Z Bukovina u Turnova 1639 

ZV P43 ZV43 P Daliměřice 1685 

BV Z45 BV45 Z Bukovina u Turnova 493 

ZSP P68 ZSP68 P Turnov 13122 

ZSP P86 ZSP86 P Turnov 470 

BI Z150 BI150 Z Turnov 1027 

OS Z160 OS160 Z Turnov 3754 

ZSP P175 ZSP175 P Turnov 1351 

OS Z206 OS206 Z Turnov 50049 

BS Z254 BS254 Z Turnov 684 

BV Z299 BV299 Z Turnov 1364 

BV Z333 BV333 Z Mašov u Turnova 2439 

VP Z340 VP340 Z Mašov u Turnova 24838 

ZSP P362 ZSP362 P Turnov 4187 

ZSP P246 ZSP246 P Turnov 548 

ZSP P393 ZSP393 P Turnov 37 

ZSP P429 ZSP429 P Mašov u Turnova 1487 

BV Z420 BV420 Z Malý Rohozec 1246 

TI Z127 TI127 Z Turnov 135 

W Z431 W431 Z Turnov 1336 

BV Z344 BV344 Z Mašov u Turnova 2620 

OK Z434 OK434 Z Turnov 13836 

(1.3) v kapitole C., podkapitole C.1. „Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území, 

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

území (P)“, v 1. sloupci „Způsob využití“: 

doplňuje u plochy Z1-Z31 (BI) text: 

„, BS“ 
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(1.4) v kapitole C., podkapitole C.1. „Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území, 

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

území (P)“, v 2. sloupci „Kód plochy v ZČÚ“ a ve 3. sloupci „Označení plochy“: 

ruší u plochy Z1-Z32 (ZV) text: 

„Z1-Z32“ 

a nahrazuje jej textem: 

„Z1-P32“ 

(1.5) v kapitole C., podkapitole C.1. „Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území, 

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

území (P)“, ve 4. sloupci „Charakter plochy Z/P“: 

ruší u plochy Z1-Z32 (ZV) text: 

„Z“ 

a nahrazuje jej textem: 

„P“ 

(1.6) v kapitole C., podkapitole C.1. „Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území, 

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

území (P)“, v 6. sloupci „Výměra v m2“: 

ruší u plochy Z75 (BI) text: 

„22305“ 

a nahrazuje jej textem: 

„21333“ 

a zároveň ruší u plochy Z80 (BI) text: 

„23627“ 

a nahrazuje jej textem: 

„22117“ 

a zároveň ruší u plochy Z104 (BS) text: 

„8103“ 

a nahrazuje jej textem: 

„8013“ 

a zároveň ruší u plochy Z105 (BI) text: 

„14937“ 

a nahrazuje jej textem: 

„14044“ 

a zároveň ruší u plochy Z108 (OV) text: 

„6240“ 

a nahrazuje jej textem: 

„5141“ 

a zároveň ruší u plochy Z114 (BI) text: 

„15201“ 

a nahrazuje jej textem: 

„14229“ 

a zároveň ruší u plochy Z133 (BI) text: 

„1461“ 

a nahrazuje jej textem: 

„1180“ 
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a zároveň ruší u plochy P365 (ZSP) text: 

„577“ 

a nahrazuje jej textem: 

„343“ 

a zároveň ruší u plochy P140 (ZSP) text: 

„2783“ 

a nahrazuje jej textem: 

„1815“ 

a zároveň ruší u plochy Z178 (BV) text: 

„8039“ 

a nahrazuje jej textem: 

„6028“ 

a zároveň ruší u plochy Z179 (BV) text: 

„12787“ 

a nahrazuje jej textem: 

„11835“ 

a zároveň ruší u plochy Z187 (BI) text: 

„7865“ 

a nahrazuje jej textem: 

„7657“ 

a zároveň ruší u plochy Z199 (BI) text: 

„7239“ 

a nahrazuje jej textem: 

„5339“ 

a zároveň ruší u plochy Z249 (BI) text: 

„15383“ 

a nahrazuje jej textem: 

„14689“ 

a zároveň ruší u plochy Z251 (OV) text: 

„4105“ 

a nahrazuje jej textem: 

„1032“ 

a zároveň ruší u plochy Z292 (BV) text: 

„6792“ 

a nahrazuje jej textem: 

„4033“ 

a zároveň ruší u plochy Z312 (BV) text: 

„12091“ 

a nahrazuje jej textem: 

„8147“ 

a zároveň ruší u plochy Z3 (BV) text: 

„20404“ 

a nahrazuje jej textem: 

„17204“ 
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a zároveň ruší u plochy Z373 (BV) text: 

„4079“ 

a nahrazuje jej textem: 

„2799“ 

a zároveň ruší u plochy Z394 (BI) text: 

„11571“ 

a nahrazuje jej textem: 

„9981“ 

a zároveň ruší u plochy Z347 (BV) text: 

„5172“ 

a nahrazuje jej textem: 

„4221“ 

a zároveň ruší u plochy Z371 (BV) text: 

„3879“ 

a nahrazuje jej textem: 

„3152“ 

a zároveň ruší u plochy Z1-Z03 (MK) text: 

„66164“ 

a nahrazuje jej textem: 

„62194“ 

(1.7) v kapitole D., podkapitole D. 1., oddílu „D. 1. 2. Silniční doprava“: 

v bodě c) ruší text: 

„Z29“ 

a zároveň ruší bod e) s textem: 

„e) Plochu DS – Z5 pro rozšíření účelové komunikace Malý Rohozec – Mokřiny a přeřazuje ji do místních 

komunikací.“ 

(1.8) v kapitole D., podkapitole „D. 2. Technická infrastruktura“: 

ruší text: 

„4“ 

a nahrazuje jej textem: 

„3“ 

a zároveň ruší text: 

„dvě“ 

a nahrazuje jej textem: 

„jednu“ 

a zároveň ruší text: 

„trafostanice TI – Z127 a“ 

a nahrazuje jej textem: 

„trafostanici“ 

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

ruší text: 

„6“ 

a nahrazuje jej textem: 

„5“ 
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(1.10) v kapitole D., podkapitole D. 3., oddílu „D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS)“: 

ruší text: 

„5 ploch“ 

a nahrazuje jej textem: 

„3 plochy“ 

a zároveň ruší text: 

„Z160 Struhy, Z206 a“ 

(1.11) v kapitole D., podkapitole D.5., oddílu „D. 5. 5. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé 

zvláštní povodní a povodní Q 100“: 

ruší text: 

„W Z 431 rozšíření koryta Jizery a“ 

(1.12) v kapitole F., podkapitole F. 1., oddílu „F. 1. 1. Plochy s rozdílným způsobem využití“: 

v části textu „Zajištění podmínek pro plánování v nezastavěném území města“ doplňuje text: 

„Regulace výšky se vztahuje pouze na nově umisťované stavby a na úpravu stávajících budov, které by 

neměly přesahovat stanovenou maximální výšku. Nevztahuje se na dopravní stavby a technická zařízení 

(vysílače, komíny, technologická zařízení nezbytná pro provoz budov a areálů apod.). V ÚP je určena 

v metrech nebo počtem nadzemních podlaží.“ 

(1.13) v kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu „F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, 

ve skupině „1. Plochy bydlení“, v části ploch „BI – bydlení individuální“: 

ruší v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„– do doby vybudování jednotné kanalizace umožnit dočasné jímky za podmínky splnění povinnosti 

bezprostředního napojení na jednotnou kanalizaci po jejím vybudování“ 

(1.14) v kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu „F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, 

ve skupině „1. Plochy bydlení“, v části ploch „BV – bydlení venkovské“: 

ruší v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„Z 15, Z 420“ 

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

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 344 Respektovat vzdálenost od hranice lesa. 

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

„Z 344“ 

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

„Z 299“ 

(1.15) v kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu „F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, 

ve skupině „1. Plochy bydlení“, v části ploch „BS – bydlení smíšené“: 

ruší v oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„Z 206, Z 254“ 

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

„Z 254“ 

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

Z1-Z31 Výstavba v ploše je podmíněna napojením na kanalizaci. 
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(1.16) v kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu „F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, 

ve skupině „3. Plochy veřejné infrastruktury“, v části ploch „OK – komerční zařízení“: 

ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ text: 

„Z 434“ 

(1.17) v kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu F. 2. 2. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, 

ve skupině „3. Plochy veřejné infrastruktury“, v části ploch „OS – tělovýchova a sport“: 

ruší v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ řádek: 

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. 

(1.18) v kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu „F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, 

ve skupině „6. Plochy dopravní infrastruktury“, v části ploch „DS – plochy silniční dopravy“: 

doplňuje v tabulce oddílu „Další podmínky využití“ řádek: 

Z1-Z33 Umožnit využití prostoru pod parkovištěm pro zázemí hotelu, zejm. pro umístění 

stavby související s provozem komerční plochy (např. wellness vč. souvisejících 

příslušenství a technologií). Využití prostoru pod parkovištěm je podmíněno 

hydrogeologickým posouzením, předloženým správci ochranného pásma vodního 

zdroje. 

(1.19) v kapitole G., podkapitole „G. 1. Veřejně prospěšné stavby“, v tabulce „TAB. 3: Veřejně prospěšné stavby 

(VPS)“: 

ruší v řádku veřejně prospěšné stavby DI 8 text: 

„- Z 29“ 

(1.20) v kapitole „M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie“: 

ruší text: 

„a Z 150“ 

a zároveň ruší text: 

„Nudvojovice – plocha Z 167 průmyslové výroby a skladů“ 

a zároveň ruší text: 

„územního plánu“ 

a nahrazuje jej textem: 

„Změny č. 2 ÚP Turnov“ 

(1.21) upravuje názvy kapitol: 

v názvu kapitoly „C.“ ruší text: 

„MĚSTA“ 

a nahrazuje jej textem: 

„, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ 

a zároveň v názvu kapitoly „D.“ ruší text: 

„A PODMÍNKY PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ“ 

a nahrazuje jej textem: 

„, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ“ 
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a zároveň v názvu kapitoly „E.“ doplňuje text: 

„, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 

PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 

SUROVIN A PODOBNĚ“ 

a zároveň v názvu kapitoly „F.“ doplňuje text: 

„S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE 

VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 

STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 

KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, 

STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)“ 

v názvu kapitoly „G.“ ruší text: 

„KTERÁ“ 

a nahrazuje jej textem: 

„KTERÉ“ 

a zároveň v názvu kapitoly „H.“ doplňuje text: 

„, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 

KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA“ 

a zároveň v názvu kapitoly „L.“ doplňuje text: 

„, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O 

REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ 

PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ“ 

a zároveň v názvu kapitoly „M.“ doplňuje text: 

„, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI“ 

a zároveň v názvu kapitoly „N.“ ruší text: 

„, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT“ 

(2) Údaje o počtu listů Změny č. 2 Územního plánu a výkresů grafické části: 

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

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

1 Výkres základního členění území   1 : 5 000 

2 Hlavní výkres    1 : 5 000 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 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, průběžně, po ukončení jednotlivých fází projednání návrhu změny územního plánu.  

Zastupitelstvo města Turnov schválilo usnesením č. 267/2018 ze dne 20.09.2019 Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Turnov, jejíž součástí byly pokyny pro zpracování změny územního plánu. Zastupitelstvo města 
zároveň usnesením č. 268/2018 ze dne 20.09.2019 schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Turnov 
zkráceným postupem. 

V rámci projednání návrhu zprávy o uplatňování byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti jak v oblasti CHKO Český ráj (stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Český ráj 
SR/1378/LI/2018-2 z 21.08.2018, doručeno 24.08.2019, ev.č. 50070/18-MUTU), tak mimo území CHKO Český ráj 
(stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje KULK 66715/2018 z 03.08.2018, doručeno 03.08.2018, 
ev.č. 46757/19-MUTU). 

Zároveň dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
doručeného 06.09.2018 a evidovaného pod ev.č. 51799/18-MUTU (tj. stanovisko příslušného úřadu podle § 47 
odst. 2 stavebního zákona) byl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). 
Součástí návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov proto je i Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu změny 
na udržitelný rozvoj území. 

Jako zpracovatel Změny č. 2 Územního plánu Turnov byl vybrán Ing. Eduarda Žaluda, který zajistil zároveň i 
zpracování Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 2 Územního plánu Turnov na udržitelný rozvoj území u 
Ing. Marie Skybové, Ph.D. Podklady pro zpracování pořizovatel předal zpracovateli 14.12.2018 písemností 
ORM/18/2645/LAR. 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Turnov včetně Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj 
území zpracovatel předal 21.08.2019.  Veřejné projednání návrhu změny vč. vyhodnocení se konalo 25.09.2019 
na Městském úřadu Turnov. Oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel oznámil Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, dotčeným orgánům, sousedním obcím a oprávněným investorům písemností č.j. 
ORM/19/1614/LAR ze dne 22.08.2019. Kompletní dokumentace byla zároveň zveřejněna elektronicky 
na internetových stránkách města Turnov. Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání – byla 
vyvěšena na úřední desce fyzicky i elektronicky 22.08.2019, sejmuta byla 03.10.2019. V rámci veřejného 
projednání byl podáno 8 stanovisek dotčených orgánů, 2 námitky oprávněných investorů a 0 připomínek. 

Následně pořizovatel písemností č.j. ORM/19/1888/LAR ze dne 10.10.2019 požádal Krajský úřad 
Libereckého kraje o stanovisko k vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov na životní prostředí 
– tzv. stanovisko SEA (přílohami byly stanoviska dotčených orgánů, pro informaci i námitky a sdělení, že připomínky 
nebyly uplatněny a konzultace neproběhly, na telefonickou žádost KULK bylo 23.10.2019 doplněno ještě písemné 
sdělení, že všechna nesouhlasná stanoviska budou respektována). Krajský úřad Libereckého kraje vydal 24.10.2019 
stanovisko č.j. KULK 76943/2019, jehož závěrem je výčet podmínek. Ty pořizovatel zahrnul do pokynů k úpravě 
návrhu. 

Zároveň pořizovatel písemností č.j. ORM/19/1887/LAR ze dne 10.10.2019 požádal Krajský úřad Libereckého 
kraje o stanovisko z hlediska nadřazené dokumentace (přílohami byly stanoviska dotčených orgánů, pro informaci 
i námitky a sdělení, že připomínky nebyly uplatněny, konzultace neproběhly). Krajský úřad Libereckého kraje vydal 
06.11.2019 stanovisko č.j. OÚPSŘ//201/2019/OÚP, KULK 82978/2019, jehož závěrem je souhlas s předloženým 
návrhem Změny č. 2 Územního plánu Turnov a potvrzení, že lze zahájit řízení o vydání změny po zapracování 
informací o koridoru ŽD8 a Aktualizaci č. 2 a 3 Politiky územního rozvoje České republiky. 

Poté pořizovatel zajistil úpravu návrhu v souladu s výsledky veřejného projednání. 
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2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 2 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

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

Zpracovává projektant. 

2.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s Politikou územního rozvoje 

Změna č. 2 ÚP Turnov (dále také jen „Změna č. 2“) je v souladu s Politikou územního rozvoje 

České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou ČR dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276, Aktualizace č. 

2, schválené vládou ČR dne 2. 9. 2019 usnesením č. 629 a Aktualizace č. 3, schválené vládou ČR dne 2. 9. 2019 

usnesením č. 630 (dále také jen „PÚR ČR“), 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. 2 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 týkají koridory dopravní infrastruktury, konkrétně silniční koridor S5, 

jehož účelem je zkvalitnění silničního spojení Hradec Králové – Liberec (součást Ten-T), a železniční koridor ŽD8, 

vymezený za účelem vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti železničního spojení na trase Praha – Mladá Boleslav 

– Liberec – hranice ČR/Polsko. Koridory jsou Změnou č. 2 respektovány a nejsou jejím řešením dotčeny.  

Změna č. 2 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. 2 se týkají zejména následující body republikových priorit: 

Pozn.: Ve všech níže uvedených bodech reaguje změna č. 2 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 

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 (resp. Úplného znění ÚP Turnov po vydání Změny č. 1). Změnou č. 2 nejsou 

koncepce stanovené v platné ÚPD města měněny, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze 

základních předpokladů zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Změna č. 2 aktualizací zastavěného území a přehodnocením způsobu využití některých stabilizovaných 

ploch zohledňuje současný stav využití v zastavěném i nezastavěném území a zohledňuje aktuální 

požadavky na využití území. 

Změna č. 2 nenarušuje přírodní, civilizační ani kulturní hodnoty území. Vymezené zastavitelné plochy jsou 

lokalizovány v přímé návaznosti na zastavěné území, přičemž jej logicky doplňují a napomáhají vytvoření 

uceleného urbanistického tvaru sídel.  

Změna č. 2 převymezuje některé zastavitelné plochy, vymezené v ÚP Turnov, resp. mění funkční využití 

některých z nich. Jejich využití nevyžaduje nový zábor ZPF.  
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(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. 2 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.  

Změna č 2 respektuje koncepce stanovené v platném ÚP Turnov, její řešení nemá negativní dopad na 

sociální soudržnost obyvatelstva v území.  

(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. 2 byly prověřeny požadavky ze strany města Turnov a 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, případně byly v kolizi s jinými veřejnými zájmy.   

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

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

a časových hledisek. 

Při zpracování Změny č. 2 byl prověřen dosavadní demografický, stavební a ekonomický vývoje a byly 

vyhodnoceny podmínky pro další rozvoj v území. Změna prověřila požadavky, identifikované ve Zprávě 

o uplatňování ÚP Turnov a ve snaze o zajištění koordinovaného a komplexního rozvoje území vyhodnotila 

jejich zohlednění.  

(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.  

Podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn, vytvořené koncepcí platného ÚP Turnov, Změna 

č. 2 svým řešením nenarušuje. Změna č. 2 vychází ze stabilizované struktury výrobních ploch v území, které 

jsou zakotveny v platné ÚPD města, a tyto svým řešením nenarušuje. Využitím části ploch pro průmyslovou 

výrobu, došlo v řešení Změny č. 2 k jejich stabilizaci a potvrzení funkce.  

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

městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Změna č. 2 respektuje stávající sídelní uspořádání území a svým řešením jej nenarušuje.  

(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. 2 vycházejí z aktuálních požadavků města a jeho občanů, v místech, kde 

lze zajistit jejich bezproblémové napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury a úsporně tak řešit 

nároky na veřejné rozpočty. Vymezení ploch přestavby v rámci ploch brownfield nebylo obsahem 

Změny č. 2. 
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(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. 2 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. 2 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. 2 nejsou navrhovány žádné prvky s efektem liniové bariéry v území. Realizací zástavby 

v zastavitelných plochách, vymezených Změnou č. 2, nedojde ke srůstání jednotlivých sídel.  

(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 

měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů 

a zachování prostupnosti krajiny.  

V rámci řešení Změny č. 2 je kladen důraz na ochranu volné krajiny a její dostupnost ze sídel s propojením 

směrem do volné krajiny a do rekreačních zázemí města. Změna č. 2 nepřipouští zastavování veřejně 

přístupné zeleně, tvořící souvislé plochy, resp. tzv. zelené pásy. 

(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).  

Podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou v rámci řešení Změny č. 2 podpořeny především 

vymezením zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití rekreace rodinná a hromadná (RR), jež jsou 

ze své podstaty vymezovány pro funkce spojené s rekreací. 

(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. 2. Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená Územním plánem 

Turnov není Změnou č. 2 dotčena. Změna č. 2 nevymezuje liniové záměry dopravní infrastruktury, tvořící 

liniové bariéry v krajině, způsobující její fragmentaci. | 
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(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. 2.  Nové zastavitelné plochy jsou situovány do dopravně 

přístupných míst s potenciálem napojení na potřebnou technickou infrastrukturu, 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, Změna č. 2 dbá na 

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 

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. 2 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. 2 nevymezuje zastavitelné plochy ve stanoveném záplavovém území nebo jeho aktivní zóně.  

(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. 2 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.  
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(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.  

Priorita se netýká řešení Změny č. 2.  

(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. 2. Koncepce stanovená ÚP Turnov v oblasti dopravy není měněna.  

(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. 2 nemění koncepci technické infrastruktury stanovenou ÚP Turnov. Koncepce zajišťuje vysokou 

kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. V návrhových plochách Změna č. 2 prověřila jejich napojitelnost 

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

technické infrastruktury se nacházejí v dosahu 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. 2.  

 (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. Změna č. 2 prověřila funkční využití ploch 

v řešeném území a stabilizovala využité (části) zastavitelných ploch.  

2.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Řešené území a lokality dotčené Změnou č. 2 jsou zahrnuty v Zásadách 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. 2 reaguje pouze na odstavce nebo jejich části týkající se 
lokalit řešených Změnou č. 2: 

(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. 2 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 
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zastavěné území a uvnitř zastavěného území. Změna č. 2 nevymezuje nové zastavitelné plochy. Ve svém 
řešení zohlednila Změna č. 2 dosavadní demografický a stavební vývoj v území. 

(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. 2 respektuje polohu města Turnov v rozvojové oblasti nadmístního významu ROB3 Rozvojová 
oblast Turnov.  

(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. 2 byl prověřen demografický profil obyvatel v území a populační vývoj posledních 
let.  

(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 

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), 
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 - 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. 2 respektuje polohu města Turnov v rozvojové oblasti ROB3 Rozvojová oblast Turnov a svým 
řešením nenarušuje koncepce, stanovené v ÚP Turnov, zohledňující polohu města v rozvojové oblasti.  

Územní podmínky pro zlepšování dopravní sítě vychází z koncepce veřejné infrastruktury, 
stanovené Územním plánem Turnov, která není Změnou č. 2 měněna.  

Změna č. 2 prověřila plochy, jejichž využití bylo ÚP Turnov podmíněno zpracováním územní 
studie a v této souvislosti ruší podmínění využití zastavitelné plochy Z167 zpracováním územní studie, viz 
kapitola 9.13.  

(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), 
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- 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). 

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. 
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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. 2 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. 2 měněny.  

 Během zpracování změny č. 2 byly prověřeny veškeré požadavky ze strany města Turnov a jeho 
obyvatel, 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: 

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. 
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(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 vymezeny v souladu se ZÚR LK. Jejich řešení není Změnou č. 2 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. 2 dotčeny ani měněny. 

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

území kraje 

(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. 2 respektuje zařazení města Turnov jako polyfunkčního střediska cestovního ruchu. Vymezením 
zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití rekreace rodinná a hromadná (RR), vytváří podmínky 
pro rozvoj pobytové rekreace v řešeném území. 

(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) 

(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 řešeny v souladu se ZÚR LK Územním plánem Turnov a nejsou Změnou č. 2 
nijak dotčeny nebo měněny. 
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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) 

Zpracovává projektant. 

3.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 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. 2 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. 2 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. 2 respektovány. 

Změna č. 2 vytváří podmínky pro rozvoj individuální rekreace v území a stabilizuje využité rozvojové 

plochy. Řešení Změny č. 2 je v souladu se všemi koncepcemi stanovenými Územním plánem Turnov při 

zohlednění principů udržitelného rozvoje území. 

(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. 2 prověřila účelné využití a prostorové uspořádání řešeného území, na základě čehož aktualizuje 

zastavěné území a využité části rozvojových ploch stabilizuje. 

Změna č. 2 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 prověření požadavků vyplývajících ze Zprávy 

o uplatňování ÚP Turnov, jejíž součástí je požadovaný obsah (Zadání) Změny č. 2. Vyhodnocení splnění 

požadavků zadání, resp. požadavků na obsah Změny č. 2 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. 2 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti atd.). 

(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. 2 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.  

(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. 
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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 předmětem řešení Změny č. 2.  

3.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 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. 2 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 a 

Změna č. 2 tuto koncepci plně respektuje a nemění. 

Změna č. 2 zároveň ruší některé zastavitelné plochy, které byly v době platnosti ÚP Turnov již využity 

(převedením do stabilizovaných ploch). 

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. 2 je definování nových záměrů vlastníků pozemků na provedení změn 

v území. Změna č. 2 prověřila a posoudila potřebu těchto změn v území. Veškeré záměry v území byly při 

zpracování Změny č. 2 prověřeny ve všech výše uvedených souvislostech.  

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. 2 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. 2 prověřila 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. Ve svém řešení Změna č. 2 ruší podmínku 

zpracování územní studie pro zastavitelnou plochu výroby Z167 a současně prodlužuje lhůtu pro zpracování 

a aktualizaci ostatních územních studií, jejichž zpracováním je podmíněno využití lokalit v řešeném území, 

s podrobným odůvodněním v příslušné části kapitoly 9 tohoto Odůvodnění. 

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

S ohledem na charakter měněných částí Územního plánu Turnov nebylo Změnou č. 2 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. 2 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. Změna č. 2 tyto podmínky svým řešením neovlivňuje. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování náhlých hospodářských změn,  
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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. 2 plně respektován. 

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 (ve znění Změny č. 1) a v souladu s § 58 zákona č. 183/2006. Sb. aktualizováno 

Změnou č. 2.  

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

podmínek definovaných Územním plánem Turnov a Změnou č. 2, ve stabilizovaných plochách zastavěného 

území a v zastavitelných plochách nebo v plochách přestavby.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na 

změny v území, 

Změna č. 2 respektuje urbanistickou koncepci stanovenou platným ÚP Turnov a klade mimořádný důraz na 

lokalizaci zastavitelných ploch ve vazbě na 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. 2 měněny. 

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

Změna č. 2 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. 2 nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umisťování záměrů vyvolávajících negativní vlivy na 

území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Změna č. 2 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. 2 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. 2 je posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, které je obsahem samostatné přílohy 

dokumentace Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Důvody pro 

zpracování VVURÚ a citace ze stanoviska dotčených 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. 
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4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

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

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. 2 je zpracována a pořízena v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami 

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 č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Vyhláška 

č. 501/2006 Sb.“). 

V řešení Změny č. 2: 

- Obsahová struktura textové části Změny č. 2 vychází z platného ÚP Turnov 

- grafická část Změny č. 2 vychází z platného ÚP Turnov a je zpracována v souladu s přílohou č. 7, část I., 

odst. 3 a 4 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., a v souladu s § 13 a § 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

- Změna č. 2 je pořizována v souladu s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (viz kapitola 1 tohoto 

Odůvodnění)  

- dle § 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. je v textové části odůvodnění Změny č. 2 vyhodnocen soulad:  

o s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem (viz kapitola 2 

tohoto Odůvodnění)  

o s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území (viz kapitola 3 

tohoto Odůvodnění)  

o s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů (viz kapitola 4 tohoto 

Odůvodnění)  

o s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů (viz kapitola 5 tohoto Odůvodnění)  

- dle § 53 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. je součástí Změny č. 2:  

o výsledek přezkoumání změny územního plánu podle odstavce 4 (§ 53 zákona č. 183/2006 Sb.) 
(viz kapitola 13 tohoto Odůvodnění)  

o zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí (viz kapitola 6 
tohoto Odůvodnění) 

o stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 (viz kapitola 7 tohoto Odůvodnění)  

o sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly (viz kapitola 8 tohoto Odůvodnění) 

o komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty (viz kapitola 9 tohoto 
Odůvodnění)  

o vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch (viz kapitola 10 tohoto Odůvodnění)  

- dle přílohy č. 7, část II., Vyhlášky č. 500/2006 Sb. je součástí Změny č. 2:  

o vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území (viz kapitola 11 tohoto 
Odůvodnění)  

o vyhodnocení splnění požadavků zadání, resp. požadavků na obsah Změny ÚP (viz kapitola 12 
tohoto Odůvodnění) 

o výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení (viz kapitola 14 tohoto 
Odůvodnění)  

o vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa (viz kapitola 15 tohoto Odůvodnění)  
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Uvedené skutečnosti lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách 

Odůvodnění Změny č. 2) a na průběhu jejího pořizování. 

Při pořizování Změny č. 2 Územního plánu Turnov bylo postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona. Podrobně je postup pořízení Změny č. 2 popsán v kapitole 1 textové části tohoto Odůvodnění. 

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 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. 2 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 

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

Odůvodnění Změny č. 2.  

5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 

s výsledkem řešení rozporů 

Soulad návrhu Změny č. 2 s požadavky zvláštních právních předpisů je zajištěn jeho projednáním 
s dotčenými orgány hájícími veřejné zájmy. 

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

Nebyl řešen žádný rozpor ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 
správního řádu.  

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. 5, písm. b) 

Zpracovává projektant.  

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK 69711/2018 ze dne 4. 9. 2018 ke Zprávě o uplatňování 

Územního plánu Turnov a z ní vyplývajícímu obsahu Změny č. 2 Územního plánu Turnov podle ust. § 47 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (citace kurzívou): 

K návrhu Změny ÚP Turnov, po posouzení jeho obsahu a na základě kritérií uvedených v příloze č 8 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o posuzování 

vlivů), a dále s ohledem na stanoviska orgánů ochrany přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o ochraně přírody a krajiny), podle kterých lze vyloučit významný vliv koncepce na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti, krajský úřad uplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen 

dokumentace SEA).  

… na základě porovnání navrhované Změny ÚP Turnov s kritérii přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů 

krajský úřad dospěl k závěru, že Změnu ÚP Turnov je nutné posoudit dle zákona o posuzování vlivů. 

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

předpisů, bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Turnov na udržitelný rozvoj území. 

Vyhodnocení vlivů Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov na udržitelný rozvoj území je zpracováno 

v samostatném svazku, který je nedílnou součástí dokumentace. 
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Následující podkapitoly obsahují základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně návrhu 

stanoviska ke koncepci a návrhu požadavků k zapracování do Změny č. 2 Územního plánu Turnov: 

6.1 Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy 

stavebního zákona 

Příloha č. 5 ČÁST A vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, byla změna č. 2 posouzena z hlediska vlivů na 

životní prostředí dle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy stavebního zákona. 

Zpracovatelem Posouzení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Turnov na životní prostředí dle § 10i zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen „dokumentace SEA“) byla Ing. Marie Skybová, Ph.D. (červenec 2019).  

Posouzení je samostatnou a nedílnou přílohou návrhu Změny č. 2 (samostatný svazek Změna č. 2 

Územního plánu Turnov – Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 2 Územního plánu Turnov na udržitelný 

rozvoj území – kapitola A).  

Dokument „Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Turnov na životní prostředí“ sleduje 

následující cíle: 

• posouzení míry souladu návrhu řešení změny územního plánu se zpracovanými celostátními, 

krajskými a místními koncepčními dokumenty z oblasti životního prostředí, 

• posouzení přínosů a negativ navrženého řešení v porovnání se současným stavem složek 

životního prostředí v řešeném území, 

• identifikaci nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami životního prostředí 

včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 

• stanovení monitorovacích indikátorů pro vliv změny ÚP na životní prostředí. 

A.1 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace 

negativních vlivů na životní prostředí 

Na základě rozboru vlivu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov na životní prostředí je návrh 

požadavků na rozhodování ve vymezených plochách v této kapitole rozčleněn na část změn návrhu územního 

plánu a na doporučení, která se týkají rozhodování v území po přijetí Změny č. 2 Územního plánu Turnov. 

Návrh požadavků k zapracování do návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov 

1. Ve „Specifických podmínkách využití“ Kap. F.2.2. ÚP Turnov podmínit využití plochy Z2-Z2 (RR) 

stanovením maximální rozlohy nově vybudovaného objektu. 

2. Ve „Specifických podmínkách využití“ Kap. F.2.2. ÚP Turnov podmínit využití plochy Z2-Z1 (RR) 

využitím pro hřiště (sportoviště) bez staveb. 

3. Využití prostoru pod parkovištěm Z1-Z33 (DS) pro zázemí hotelu podmínit hydrogeologickým 

posouzením. 

4. Ve „Specifických podmínkách využití“ Kap. F.2.2. ÚP Turnov změnit podmínku využití plochy Z1-Z31 

na text: „výstavba v ploše je podmíněna napojením na kanalizaci“. 

Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech po přijetí Změny č. 2 Územního 

plánu Turnov 

1. V konkrétní projektové dokumentaci záměrů v zastavitelných plochách upřednostňovat řešení s 

minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity.  

2. Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem. 
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3. Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla zachována možná 

zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných pozemků a aby odnímané 

pozemky byly co nejúčelněji využity. 

4. Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést na základě 

provedeného pedologického průzkumu odděleně skrývku ornice v plné mocnosti orničního profilu, 

rozvézt a rozprostřít ji tak, aby bylo zajištěno její hospodárné využití na jiných konkrétně vymezených 

pozemcích. Pokud bude ornice po nějakou dobu deponována, nesmí dojít žádným způsobem k jejímu 

znehodnocení 

5. Řešit přednostně odkanalizování plochy Z1-Z31 (BI, BS) včetně návaznosti na již zpracovanou územní 

studii I. etapy a plánovanou intenzifikaci ČOV Turnov.  

6. Zajistit protihlukovou ochranu plochy Z1-Z31 (BI, BS). 

7. Při realizaci záměrů v zastavitelných plochách zajistit provedení záchranného archeologického 

výzkumu. 

A.2 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

Posuzovaný návrh Změny č. 2 Územního plánu Turnov (dále jen Změna č. 2 ÚP Turnov) byl zpracován 

projektovou kanceláří ŽALUDA, Praha, zodpovědným projektantem je Ing. Eduard Žaluda, ČKA 4077. 

Pořizovatelem je v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města. 

Krajský úřad Libereckého kraje, jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, a kritérií uvedených v příloze 

č. 8 tohoto zákona návrh zadání územně plánovací dokumentace a došel k názoru, že k návrhu zadání změny č. 2 

územního plánu Turnov je nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (stanovisko č. j. KULK 

69711/2018). 

Krajský úřad, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody 

a krajiny, vydal v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovisko č. j. KULK 

66715/2018 ze dne 3. 8. 2018. V tomto stanovisku konstatuje, že návrh Zprávy ÚP Turnov a z ní plynoucí zadání 

Změny ÚP Turnov nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na evropsky významné 

lokality ani ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 

2000 a na její celistvost. 

Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj vydala stanovisko č. j. 

SR/1378/LI/2018-2 ze dne 21. 8. 2018. V tomto stanovisku konstatuje, že lze vyloučit, že uvedená koncepce může 

mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

ležící v CHKO Český ráj. 

Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno ve smyslu §10i 

zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, a je zaměřeno na hodnocení souladu územního plánu s koncepčními a strategickými národními, krajskými a 

regionálními dokumenty z oblasti životního prostředí, resp. cíli, zásadami a opatřeními stanovenými v těchto 

dokumentech, a na posouzení vymezených rozvojových ploch z hlediska vlivů v oblastech: 

• vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy, 

• vliv na ovzduší a klima, fyzikální vlivy, hluk, 

• vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, 

• vliv na vodu, 

• vliv na horninové prostředí, 

• vliv na půdy - zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
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• vliv na územní systém ekologické stability,  

• vliv na krajinu, krajinný ráz a kulturní dědictví. 

Z procesu vyhodnocení vlivů předmětných záměrů územního plánu na jednotlivé složky životního 

prostředí vyplývá následující významnost identifikovaných vlivů: 

Významný nepříznivý vliv - nebyl identifikován. 

Nepříznivý vliv – jako potenciálně nepříznivý vliv byl identifikován požadavek využití prostoru 

pod parkovištěm plochy Z1-Z33 (DS) pro zázemí hotelu na vodní zdroje v řešené oblasti. Využití plochy je proto 

požadováno podmínit hydrogeologickým posouzením. Dále byla vyhodnocena jako riziková, a to vzhledem 

k možnostem bezpečné likvidace odpadních vod, plánovaná intenzivní zástavba rozvojové zóny Daliměřice 

potenciálně dále zvýšená změnou funkčního využití části plochy Z1-Z31 z BI „bydlení individuální“ na BS „bydlení 

smíšené“. Využití plochy je proto požadováno podmínit existencí funkčního kanalizačního systému se zakončením 

na ČOV. 

Nevýznamný vliv – jako potenciálně nevýznamný nepříznivý vliv byl vyhodnocen vliv ploch Z2-Z2 (RR) a 

Z1-Z31 (BS) na archeologické lokality a vliv plochy Z2-Z2 (RR) na zemědělský půdní fond. 

Na základě posouzení a vyhodnocení byla stanovena opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení 

očekávaných nepříznivých vlivů.  

Příznivý vliv – předpokládaným pozitivním vlivem je vliv na veřejné zdraví spojený s kladnými účinky 

realizace plochy Z2-Z1 (RR). Lze předpokládat i mírně příznivý sociálně ekonomický vliv spojený s intenzivnějším 

využitím plochy Z1-Z33 (DS). Kladně je hodnoceno vymezení plochy Z1-P32 (ZV) jako nezastavitelné a změna 

funkčního využití plochy Z1-Z31 (BS) spojená s potenciálním účelnějším využitím zabrané zemědělské půdy.  

Ostatní vlivy Změny č. 2 ÚP Turnov byly vyhodnoceny jako nevýznamné až nulové. Synergické ani 

kumulativní vlivy nebyly zjištěny.  

Při respektování navržených podmínek a doporučení pro realizaci koncepce Změny č. 2 Územního plánu 

Turnov a v Kap. 11 SEA územní plán nevyvolá změna územního plánu žádné závažné střety se složkami životního 

prostředí a s ochranou přírody a krajiny, proto lze k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov vydat souhlasné 

stanovisko.  

A.3 Návrh stanoviska ke koncepci 

Krajský úřad Libereckého kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

vydává ke koncepci „Změna č. 2 Územního plánu Turnov“ souhlasné stanovisko za dodržení 

následujících podmínek: 

1. Ve „Specifických podmínkách využití“ Kap. F.2.2. ÚP Turnov podmínit využití plochy Z2-Z2 (RR) 

stanovením maximální rozlohy nově vybudovaného objektu. 

2. Ve „Specifických podmínkách využití“ Kap. F.2.2. ÚP Turnov podmínit využití plochy Z2-Z1 (RR) využitím 

pro hřiště (sportoviště) bez staveb. 

3. Využití prostoru pod parkovištěm Z1-Z33 (DS) pro zázemí hotelu podmínit hydrogeologickým 

posouzením. 

4. Ve „Specifických podmínkách využití“ Kap. F.2.2. ÚP Turnov změnit podmínku využití plochy Z1-Z31 na 

text: „výstavba v ploše je podmíněna napojením na kanalizaci“. 



Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  29 

6.2 Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území – shrnutí  

Příloha č. 5 ČÁST C - F vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Posouzení je samostatnou a nedílnou přílohou návrhu Změny č. 2 (samostatný svazek Změna č. 2 

Územního plánu Turnov - Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 2 Územního plánu Turnov na udržitelný 

rozvoj území - Kapitoly C - F). 

Shrnutí výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – závěrečné hodnocení 

Cílem územního plánování je vytvoření podmínek pro vyvážený vývoj území s důrazem na podporu 

hospodářského rozvoje při zachování a obnově přírodních hodnot. To vše by mělo přispět ke zdravému a 

důstojnému životu obyvatel města s nabídkou vybavenosti, služeb, pracovních příležitostí a aktivit pro jejich 

kulturní, společenské, rekreační a sportovní vyžití.  

Řešení Změny č. 2 vychází z principů udržitelného rozvoje – zajišťuje v maximální míře ochranu volné 

krajiny a jejích přírodních hodnot, vytváří podmínky pro zlepšování životního prostředí na území města, dotváří 

sídelní a urbanistickou strukturu stabilizací využitých (částí) zastavitelných ploch a vnitřních rezerv zastavěného 

území města, čímž posiluje sociální soudržnost obyvatel a roli lokálních komunit. Při navrhovaném rozvoji jsou 

vytvářeny podmínky pro rozšíření rekreačních aktivit a zintenzivnění využití rozvojové lokality pro bydlení, které 

posílí sociální i hospodářskou charakteristiku města. Změna č. 2 vytváří podmínky pro vyvážený a udržitelný rozvoj 

území ve všech oblastech (sociální, ekonomická, přírodní).  

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že Změna č. 2 ÚP Turnov směřuje k zajištění harmonického, 

vyváženého a udržitelného rozvoje území města a vytváří podmínky pro využití a posílení silných stránek 

a příležitostí řešeného území, pro eliminaci, minimalizaci či kompenzaci slabých stránek a ohrožení území.  

Realizací záměrů obsažených ve Změně č. 2 ÚP Turnov nedojde k závažným střetům se zájmy ochrany 

přírody, k ohrožení atraktivity bydlení ani rekreační funkce území. Naopak Změna č. 2 vytváří podmínky pro posílení 

sociálního pilíře a zlepšení rekreace a cestovního ruchu na území města. 

Podrobné požadavky na úpravy Návrhu Změny č. 2 ÚP Turnov v zájmu ochrany životního prostředí jsou 

obsaženy v kapitole A, resp. v Příloze č. 1, v dokumentaci „Posouzení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Turnov na 

životní prostředí dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (dokumentace SEA).“ 

7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

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

Uvádí pořizovatel. 

V rámci projednání návrhu zprávy o uplatňování byl vyloučen významný vliv na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti jak v oblasti CHKO Český ráj (stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO 
Český ráj SR/1378/LI/2018-2 z 21.08.2018, doručeno 24.08.2019, ev.č. 50070/18-MUTU), tak mimo území CHKO 
Český ráj (stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje KULK 66715/2018 z 03.08.2018, doručeno 03.08.2018, 
ev.č. 46757/19-MUTU). Krajský úřad Libereckého kraje ve stanovisku č.j. KULK 9631/2018 ze dne 28.03.2018 (ev.č. 
20805/18-MUTU, podáno 29.03.2018) konstatoval, že uplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí, proto bylo zpracováno. 

Pořizovatel požádal Krajský úřad o stanovisko podle § 50 písemností č.j. ORM/19/1888/LAR ze dne 
10.10.2019. Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona bylo vydáno 24.10.2019 jako písemnost č.j. KULK 
76943/19, doručeno 25.10.2019 a evidováno pod č. 69226/19-MUTU Závěrem stanoviska SEA je výčet podmínek. 
Ty pořizovatel zahrnul do pokynů k úpravě návrhu. 
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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) 

Uvádí pořizovatel. 

Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona bylo vydáno 24.10.2019 jako písemnost 
č.j. KULK 76943/19, doručeno 25.10.2019 a evidováno pod č. 69226/19-MUTU. Stanovisko je plně respektováno. 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

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

Zpracovává projektant. 

Pozn.:  Kapitoly komplexního zdůvodnění přijatého řešení vycházejí z členění výrokové části ÚP Turnov – obsahují konkrétní 
odůvodnění výroků Změny č. 2 ÚP Turnov, případně jsou okomentovány ve vztahu ke Změně č. 2. 

9.1 Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Odůvodnění výroku (1.1) 

Změnou č. 1 bylo aktualizováno zastavěné území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, které vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem a 
z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí v řešeném území. Řešeným územím je správní 
území města Turnov, které je tvořeno pěti katastrálními územími: Bukovina u Turnova, Daliměřice, Malý Rohozec, 
Mašov u Turnova, Turnov. Prověřena byla naplněnost zastavitelných ploch, přičemž stavebně využité části 
zastavitelných ploch byly zahrnuty do stabilizovaných ploch a zastavěného území. Aktualizace zastavěného území 
byla provedena ke dni 29. 3. 2019. 

Aktualizací zastavěného území byly do zastavěného území a stabilizovaných ploch zahrnuty části 
následujících zastavitelných ploch, vymezených v platné ÚPD města Turnov: 

- BV-Z3 – využité části – stabilizované plochy BV, viz výřez 1 

- BV-Z15 – plocha využita – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 10 

- BV-Z45 – plocha využita – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 18 

- BI-Z75 – využitá část – stabilizovaná plocha BI, viz výřez 2 

- BI-Z80 – využité části – stabilizované plochy BI, viz výřez 2 

- ZSP-P86 – plocha využita – stabilizované plochy ZSP a BI, viz výřez 2 

- BS-Z104 – využitá část – stabilizovaná plocha TI, viz výřez 3 

- BI-Z105 – využitá část – stabilizovaná plocha BI, viz výřez 3 

- BS-Z114 – využitá část – stabilizovaná plocha BS, viz výřez 13 

- BI-Z150 – plocha využita – stabilizovaná plocha BI, viz výřez 15 

- OS-Z160 – plocha využita – stabilizovaná plocha OS, viz výřez 12 

- BV-Z178 – využitá část – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 19 

- BV-Z179 – využitá část – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 19 

- BI-Z187 – využitá část – stabilizovaná plocha BI, viz výřez 16 

- BI-Z199 – využitá část – stabilizovaná plocha BI, viz výřez 1 

- OS-Z206 – plocha využita – stabilizovaná plocha OS, viz výřez 14 

- BI-Z249 – využitá část – stabilizovaná plocha BI, viz výřez 4 

- BV-Z292 – využitá část – stabilizované plochy BV, viz výřez 8 

- BV-Z299 – plocha využita – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 8 

- BV-Z312 – využitá část – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 5 

- BV-Z333 – plocha využita – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 20 

- VP-Z340 – využitá část – stabilizovaná plocha VP, viz výřez 21 

- BV-Z344 – plocha využita – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 6 

- BV-Z347 – využitá část – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 7 
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- BV-Z371 – využitá část – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 5 

- BV-Z373 – využitá část – stabilizované plochy BV, viz výřez 8 

- BI-Z394 – využitá část – stabilizovaná plocha BI, viz výřez 9 

- BV-Z420 – plocha využita – stabilizovaná plocha BV, viz výřez 11 

- ZSP-P429 – plocha využita – stabilizované plochy TI a ZSP (v ZÚ částečně), viz výřez 22 

- BI-Z200; BI-Z1-Z31 – v rozsahu stavebních objektů, které nebyly dosud součástí zastavěného území – 
součásti zastavitelných ploch – nezařazeny mezi stabilizované plochy 

Grafické znázornění výše uvedených (částí) zastavitelných ploch, vymezených v ÚP Turnov (ÚZ po Změně 
č. 1), které byly v době účinnosti ÚPD využity, zobrazují níže uvedené výřezy koordinačního výkresu Změny č. 2. 
Plochy, které jsou Změnou č. 2 zařazeny do zastavěného území, zvýrazňuje modrý obrys. Tmavě šedou plochou 
jsou zobrazeny zastavěné plochy a nádvoří, jež jsou evidovány v katastru nemovitostí. 
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9.2 Odůvodnění koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 

Koncepce rozvoje území stanovená platným ÚP Turnov není měněna, Změna č. 2 ji plně respektuje a svým 

řešením na ni navazuje. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území specifikované v rámci rozboru 

udržitelného rozvoje území respektuje Změna č. 2 stávající uspořádání sídel, jejich rovnoměrný rozvoj a zachování 

identity.  

Rozvojové plochy, vymezené Změnou č. 2, byly prověřeny z hlediska výše uvedených priorit koncepce 

rozvoje území, stanovených Územním plánem Turnov, a z hlediska aktuálního stavu využití území a potřeb města.  

9.3 Odůvodnění urbanistické koncepce města 

Změna č. 2 respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou platným ÚP Turnov, a svým řešením na ni 

navazuje. Formálně je Změnou č. 2 upraven název kapitoly v souladu s aktuálními legislativními předpisy 

(viz kapitola 9.15). 

9.3.1 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území, vymezení ploch 

přestavby 

Odůvodnění výroků (1.2) až (1.6) 

V souvislosti s aktualizací zastavěného území (viz kapitola 9.1) a ve vazbě na požadavek, uplatněný ve 

Zprávě o uplatňování Územního plánu Turnov (září 2018), jehož součástí je zadání pro zpracování Změny č. 2, 

prověřila Změna č. 2 využití rozvojových ploch, vymezených v platné ÚPD města, a dále jejich navržené funkční 

využití. V souvislosti s výše uvedeným Změna č. 2 ruší (části) rozvojových ploch, jež byly v době účinnosti ÚP Turnov 

(úplné znění po vydání Změny č. 1) již využity, případně mění jejich výměru. V ojedinělých případech mění 

14 15 16 

17 18 19 

20 21 22 
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Změna č. 2 funkční využití vymezené rozvojové plochy. Úpravy ve vymezení zastavitelných ploch a ploch 

nezastavěného území uvádí tabulka níže (řazení ploch odpovídá ÚP Turnov – ÚZ po vydání Změny č. 1).  

Ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

změna ve vymezení 
plochy 

navržené řešení v rámci Změny č. 2, 
odůvodnění  

Z5 
Malý 

Rohozec 
DS – plochy silniční 

dopravy 
Plocha zrušena 

Plocha využita (komunikace) – 
stabilizovaná plocha DS 

Z15 
Malý 

Rohozec 
BV – bydlení 
venkovské 

Plocha zrušena 
Plocha využita (zastavěná plocha a 

nádvoří) – stabilizovaná plocha BV – 
zahrnuta do zastavěného území* 

Z29 
Bukovina u 

Turnova 
DS – plochy silniční 

dopravy 
Plocha zrušena 

Plocha využita (komunikace) – 
stabilizovaná plocha DS 

P43 Daliměřice 
ZV – zeleň na 

veřejných 
prostranství 

Plocha zrušena 
Plocha využita (zeleň) – 
stabilizovaná plocha ZV 

Z45 
Bukovina u 

Turnova 
BV – bydlení 
venkovské 

Plocha zrušena 
Plocha využita (zastavěná plocha a 

nádvoří) – stabilizovaná plocha BV – 
zahrnuta do zastavěného území* 

P68 Turnov 
ZSP – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Plocha zrušena 
Plocha využita (zeleň) – 
stabilizovaná plocha ZV 

Z75 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Snížena výměra 
plochy 

Části ploch (972 a 1510 m2) využity 
(zastavěné plochy a nádvoří) – 

stabilizované plochy BI – zahrnuty 
do zastavěného území* 

Z80 Turnov 

P86 Turnov 
ZPS – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Plocha zrušena  
Plocha využita (zeleň) – 

stabilizovaná plocha ZV – zahrnuta 
do zastavěného území 

Z104 Turnov BS – bydlení smíšené 
Snížena výměra 

plochy 

Část plochy (90 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

realizována trafostanice – změna 
funkce – stabilizovaná plocha TI – 
zahrnuta do zastavěného území* 

Z105 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (893 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BI – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z108 Turnov 
OV – občanské 

vybavení 
Snížena výměra 

plochy 

Část plochy (1099 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha OV – plocha 
v zastavěném území 

Z114 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (972 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BI – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z133 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (281 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BI – zahrnuta 
do zastavěného území* 

P365 Turnov 
ZPS – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (234 m2) využita (zeleň) 
– stabilizovaná plocha ZSP – plocha 

v zastavěném území 

P140 Turnov 
ZPS – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (968 m2) využita (zeleň) 
– stabilizovaná plocha ZSP – plocha 

částečně v zastavěném území 
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Ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

změna ve vymezení 
plochy 

navržené řešení v rámci Změny č. 2, 
odůvodnění  

Z150 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Plocha zrušena  
Plocha využita (zastavěná plocha a 
nádvoří) – stabilizovaná plocha BI – 
zahrnuta do zastavěného území* 

Z160 Turnov 
OS – tělovýchova a 

sport 
Plocha zrušena 

Plocha využita (zastavěná plocha a 
nádvoří) – stabilizovaná plocha OS – 

zahrnuta do zastavěného území* 

P175 Turnov 
ZPS – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Plocha zrušena 
Plocha využita– stabilizovaná 

plocha ZSP – plocha v zastavěném 
území 

Z178 Turnov 
BV – bydlení 
venkovské 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (2011 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BV – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z179 Turnov 
BV – bydlení 
venkovské 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (952 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BV – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z187 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (208 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BI – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z199 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (1900 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BI – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z206 Turnov 
OS – tělovýchova a 

sport 
Plocha zrušena 

Plocha využita (zastavěná plocha a 
nádvoří, ostatní plocha) – 

stabilizovaná plocha OS – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z249 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (694 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BI – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z251 Turnov 
OV – občanské 

vybavení 
Snížena výměra 

plochy 

Část plochy (3073 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha OV – plocha 
v zastavěném území 

Z254 Turnov BS – bydlení smíšené Plocha zrušena 
Plocha využita (zastavěná plocha a 

nádvoří) – stabilizovaná plocha BS – 
plocha v zastavěném území 

Z292 Turnov 
BV – bydlení 
venkovské 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (2759 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří) – 

stabilizovaná plocha BV – zahrnuta 
do zastavěného území* 

Z299 Turnov 
BV – bydlení 
venkovské 

Plocha zrušena 
Plocha využita (zastavěná plocha a 

nádvoří) – stabilizovaná plocha BS – 
zahrnuta do zastavěného území* 

Z312 
Mašov u 
Turnova 

BV – bydlení 
venkovské 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (3944 m2) využita 
(zastavěná plocha a nádvoří, ostatní 
plochy) – stabilizovaná plocha BV – 
zahrnuta do zastavěného území* 

Z333 
Mašov u 
Turnova 

BV – bydlení 
venkovské 

Plocha zrušena 
Plocha využita (zastavěná plocha a 

nádvoří) – stabilizovaná plocha BV – 
zahrnuta do zastavěného území* 
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Ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

změna ve vymezení 
plochy 

navržené řešení v rámci Změny č. 2, 
odůvodnění  

Z340 
Mašov u 
Turnova 

VP – průmyslová 
výroba a sklady 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (9574 m2) využita – 
stabilizovaná plocha VP – zahrnuta 

do zastavěného území* 

P362 Turnov 
ZPS – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Plocha zrušena 
Plocha využita – stabilizovaná 

plocha ZSP 

Z3 
Malý 

Rohozec 
BV – bydlení 
venkovské 

Snížena výměra 
plochy 

Části plochy (1202, 1027 a 971 m2) 
stavebně využity (zastavěné plochy 

a nádvoří) – zahrnuty do 
zastavěného území* 

Z373 Turnov 
BV – bydlení 
venkovské 

Snížena výměra 
plochy 

Části plochy (1035 a 253 m2) využity 
– stabilizované plochy BV – 

zahrnuty do zastavěného území* 

P246 Turnov 
ZSP – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Plocha zrušena 
Plocha využita – stabilizovaná 

plocha ZSP – plocha v zastavěném 
území 

Z394 Turnov 
BI – bydlení 
individuální 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (1590 m2) stavebně 
využita (zastavěná plocha a nádvoří) 
– stabilizovaná plocha BI – zahrnuta 

do zastavěného území* 

P393 Turnov 
ZSP – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Plocha zrušena 
Plocha využita (ostatní plocha) – 
stabilizovaná plocha ZSP – plocha 

mimo zastavěné území 

P429 Turnov 
ZSP – zeleň sídelního 

a přírodního 
charakteru 

Plocha zrušena 

Plocha využita – část plochy (39 m2) 
stavebně využita (zastavěná plocha 

a nádvoří) – realizována 
trafostanice – změna funkce – 

stabilizovaná plocha TI – zahrnuta 
do zastavěného území*, část plochy 
(1449 m2) stabilizována jako plocha 

ZSP – částečně zahrnuta do 
zastavěného území* 

Z347 
Mašov u 
Turnova 

BV – bydlení 
venkovské 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (951 m2) stavebně 
využita (zastavěná plocha a nádvoří) 

– stabilizovaná plocha BV – 
zahrnuta do zastavěného území* 

Z420 
Malý 

Rohozec 
BV – bydlení 
venkovské 

Plocha zrušena 

Plocha stavebně využita (zastavěná 
plocha a nádvoří) – stabilizovaná 

plocha BV – zahrnuta do 
zastavěného území* 

Z127 Turnov 
TI – technická 
infrastruktura 

Plocha zrušena 

Plocha stavebně využita (zastavěná 
plocha a nádvoří) – stabilizovaná 
plocha TI – plocha v zastavěném 

území 

Z431 Turnov 
VV – plochy vodní a 
vodohospodářské 

Plocha zrušena 
Plocha využita (vodní plocha) – 

stabilizovaná plocha VV 

Z371 
Mašov u 
Turnova 

BV – bydlení 
venkovské 

Snížena výměra 
plochy 

Část plochy (727 m2) stavebně 
využita (zastavěná plocha a nádvoří) 

– stabilizovaná plocha BV – 
zahrnuta do zastavěného území* 

Z344 
Mašov u 
Turnova 

BV – bydlení 
venkovské 

Plocha zrušena 

Plocha stavebně využita (zastavěná 
plocha a nádvoří) – stabilizovaná 

plocha BV – zahrnuta do 
zastavěného území* 
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Ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

změna ve vymezení 
plochy 

navržené řešení v rámci Změny č. 2, 
odůvodnění  

Z434 Turnov 
OK – komerční 

zařízení 
Plocha zrušena 

Plocha stavebně využita (zastavěná 
plocha a nádvoří, ostatní plocha) – 
stabilizovaná plocha OK – plocha 

v zastavěném území 

Z1-Z03 Daliměřice 
MK – plochy místních 

komunikací 
Snížena výměra 

plochy 

Část plochy (3970 m2) využita 
(ostatní plocha – komunikace) – 

stabilizovaná plocha MK 

Z1-Z31 Daliměřice 
BI – bydlení 
individuální, 

BS – bydlení smíšené 

Změna funkce části 
plochy 

Část plochy Z1-Z31 (48 095 m2) byla 
přeřazena z funkčního způsobu 

využití BI do BS v souladu 
s požadavkem Zadání Změny č. 2 

(požadavek s ozn. 8) a ve vazbě na 
probíhající aktualizaci Územní 

studie bytové zóny Daliměřice, jež 
zahrnuje předmětnou lokalitu 

Z1-Z32 Daliměřice 
ZV – zeleň na 

veřejných 
prostranství 

Plocha je 
přejmenována ze Z1-

Z32 na Z1-P32 

zastavitelná plocha je Změnou č. 2 
v celém svém rozsahu nahrazena 

vymezením plochy v nezastavěném 
území s ozn. Z1-P32, v této 

souvislosti je plocha řešena jako 
plocha nezastavěného území (P) – 
návrhové zeleně; funkční vymezení 
plochy ani její rozloha se nemění; 
řešení je v souladu s požadavkem 

Zadání Změny č. 2 s ozn. 11 

Pozn.: * Plochy, případně jejich části, které byly Změnou č. 2 stabilizovány (vyjmuty z rozvojových ploch) a současně zařazeny do 

zastavěného území, jsou graficky zobrazeny v kapitole 9.1. 

Změna č. 2 nevymezuje nové zastavitelné plochy.  

9.3.2 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Změnou č. 2 není vymezení systému sídelní zeleně vymezené Územním plánem Turnov dotčeno. 

V souvislosti s využitím některých rozvojových ploch zeleně (zeleň na veřejných prostranství – ZV a zeleň sídelního 

a přírodního charakteru – ZSP), vymezených v ÚP Turnov (viz kapitola 9.3.1), byly tyto přeřazeny z ploch změn mezi 

stabilizované plochy. 

9.4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování 

Změnou č. 2 není koncepce veřejné infrastruktury, ani její dílčí části, stanovené Územním plánem Turnov, 

dotčena. Textové části územního plánu se týkají drobné úpravy v souvislosti s využitím zastavitelných ploch. 

Formálně je Změnou č. 2 upraven název kapitoly v souladu s aktuálními legislativními předpisy (viz kapitola 9.15). 

9.4.1 Odůvodnění dopravní infrastruktury 

Odůvodnění výroků (1.7) 

Ad. D. 1. 2. Silniční doprava 

Změnou č. 2 jsou zrušeny zastavitelné plochy Z5 a Z29 v důsledku jejich využití, viz kapitola 9.3.1. 

V této souvislosti jsou v rámci koncepce silniční dopravy v textové části Územního plánu Turnov odstraněny 

ustanovení, týkající se uvedených zastavitelných ploch.  

Konkrétně Změna č. 2 ruší text „Z29“ v bodu c) kapitoly D. 1. 2. Silniční doprava, ustanovující vymezené 

plochy dopravní infrastruktury pro úpravy hlavních dopravních prostorů II. a III. třídy (homogenizace). Dále je 

zrušen bod e) uvedené kapitoly, ustanovující vymezení plochy Z5 pro rozšíření účelové komunikace.  
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9.4.2 Odůvodnění technické infrastruktury 

Odůvodnění výroků (1.8) 

Změnou č. 2 je zrušena zastavitelná plocha Z127 v důsledku jejího využití, viz kapitola 9.3.1. 

V této souvislosti je v rámci koncepce technické infrastruktury v textové části Územního plánu Turnov odstraněno 

ustanovení, týkající se uvedené zastavitelné plochy.  

Konkrétně Změna č. 2 upravuje ustanovení počtu vymezených rozvojových ploch a jejich výčet v kapitole 

D. 2. Technická infrastruktura.  

9.4.3 Odůvodnění občanského vybavení 

Odůvodnění výroků (1.9) 

Ad. D. 3. 1. Komerční zařízení (OK) 

Změnou č. 2 je zrušena zastavitelná plocha Z434 v důsledku jejího využití, viz kapitola 9.3.1. 

V této souvislosti je v rámci koncepce občanského vybavení – komerčních zařízení v textové části Územního plánu 

Turnov odstraněno ustanovení, týkající se uvedené zastavitelné plochy.  

Konkrétně Změna č. 2 upravuje ustanovení počtu vymezených rozvojových ploch a jejich výčet v kapitole 

D. 3. 1. Komerční zařízení (OK).  

Odůvodnění výroků (1.10) 

Ad. D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS) 

Změnou č. 2 jsou zrušeny zastavitelné plochy Z160 a Z206 v důsledku jejich využití, viz kapitola 9.3.1. 

V této souvislosti je v rámci koncepce občanského vybavení – tělovýchovy a sportu v textové části Územního plánu 

Turnov odstraněno ustanovení, týkající se uvedených zastavitelných ploch.  

Konkrétně Změna č. 2 upravuje ustanovení počtu vymezených rozvojových ploch a jejich výčet v kapitole 

D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS).  

9.4.4 Odůvodnění ochrany obyvatelstva 

Odůvodnění výroků (1.11) 

Ad. D. 5. 5. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní a povodní Q 100 

Změnou č. 2 je zrušena rozvojová plocha Z431 s funkčním využitím ploch vodních a vodohospodářských (W) 

v důsledku jejího využití, viz kapitola 9.3.1. V této souvislosti je v rámci koncepce ochrany území před průchodem 

průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní a povodní Q 100 v kapitole D. 5. 5. textové části Územního plánu Turnov 

odstraněna část textu, týkající se vymezení uvedené rozvojové plochy.  

9.5 Ochrana koncepce uspořádání krajiny 

Změnou č. 2 není koncepce uspořádání krajiny, ani její dílčí části, dotčena. Formálně je Změnou č. 2 upraven 

název kapitoly v souladu s aktuálními legislativními předpisy (viz kapitola 9.15). 

9.6 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Změna č. 2 v souladu s požadavky Zadání Změny č. 2 prověřila možnosti dílčích úprav ve stanovení 

podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Úpravy, provedené Změnou č. 2, jsou drobného 

charakteru. Změna č. 2 zpřesňuje definici podmínky prostorového uspořádání, regulující výšku zástavby, dále ve 

vazbě na využití některých vymezených rozvojových ploch (viz kapitola 9.3.1) ruší podmínky související s rušenými 

plochami. Dílčí úpravou je rovněž umožnění širšího využití v rámci vymezené zastavitelné plochy v souladu 

s požadavkem Zadání Změny č. 2. 

Formálně je Změnou č. 2 upraven název kapitoly v souladu s aktuálními legislativními předpisy 

(viz kapitola 9.15). 
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9.6.1 Odůvodnění funkční regulace stabilizovaných ploch, zastavitelných ploch a ploch nezastavěného 

území s rozdílným způsobem využití 

Odůvodnění výroků (1.12) 

Ad. F. 1. 1. Plochy s rozdílným způsobem využití 

V souladu s požadavkem Zadání Změny č. 2 s ozn. 10 požadujícím Prověřit definici výšky stavby, prověřit 

možnost navýšení terénu oproti rostlému terénu např. o max. 1,5 m byla doplněna definice přípustné výšky stavby 

v rámci stanovených podmínek pro plánování v nezastavěném území města.  

Ve vazbě na vyjádření dotčeného orgánu – místně příslušné správy CHKO – jež požadoval ponechání 

stávající definice a neumožnění připuštění navýšení terénu, nebyla definice výšky stavby věcně změněna. Změna 

č. 2 doplňuje definici podmínky, regulující možnou výšku stavbu ustanovením, uvádějícím, že předmětná podmínka 

se vztahuje pouze na nově umisťované stavby a na úpravu stávajících budov, které by neměly přesahovat 

stanovenou maximální výšku. Snahou řešení Změny č. 2 je maximální zpřesnění definice, umožňující jednoznačnou 

interpretaci a aplikovatelnost podmínky.  

9.6.2 Odůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, základních podmínek pro 

ochranu krajinného rázu 

Odůvodnění výroků (1.13) až (1.18) 

Ad. F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

V souvislosti s prověřením naplnění rozvojových ploch, vymezených v platné ÚPD města Turnov (viz 

kapitola 9.3.1), byly některé ze zastavitelných ploch a ploch nezastavěného území Změnou č. 2 zrušeny. Ve vazbě 

na uvedené byly v textové části ÚP Turnov v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

odstraněny části textu, ustanovující specifické podmínky pro vymezené rozvojové plochy, které v důsledku jejich 

zrušení Změnou č. 2 (v důsledku jejich využití) pozbývají účelnosti. Dále Změna č. 2 prověřila možnosti úprav 

specifických podmínek pro některé vymezené zastavitelné plochy v souladu s požadavky Zadání Změny č. 2. 

V důsledku výše uvedeného byly provedeny následující změny v rámci stanovených podmínek pro 

jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití: 

Odůvodnění výroku (1.13) 

- Plochy BI – bydlení individuální 

o V tabulce v části textu další podmínky využití ruší část specifické podmínky využití pro plochu BI-

Z1-Z31, konkrétně ustanovení umožňující dočasné jímky do doby vybudování jednotné 

kanalizace. Potřeba úpravy podmínky využití plochy byla identifikována v rámci zpracování 

dokumentace SEA. Podmínění výstavby v ploše napojením na kanalizaci bylo současně 

projednáno radou města Turnov. 

Odůvodnění výroku (1.14) 

- Plochy BV – bydlení venkovské 

o V části textu uvádějící další podmínky využití odstraněn text „Z 15“ a „Z 420“ v důsledku zrušení 

těchto zastavitelných ploch (plochy využity – viz kapitola 9.3.1) 

o V tabulce v části textu další podmínky využití odstraněny řádky se specifickými podmínkami pro 

zastavitelné plochy Z 15 a Z 344 v důsledku zrušení těchto zastavitelných ploch (plochy využity – 

viz kapitola 9.3.1) 

o V tabulce v části textu další podmínky využití odstraněn text „Z 344“ a „Z 299“ v rámci výčtů 

ploch se specifickými podmínkami pro zastavitelné plochy v důsledku zrušení těchto 

zastavitelných ploch (plochy využity – viz kapitola 9.3.1) 

Odůvodnění výroku (1.15) 

- Plochy BS – bydlení smíšené 

o V části textu uvádějící další podmínky využití odstraněn text „Z 206“ a „Z 254“ v důsledku zrušení 

těchto zastavitelných ploch (plochy využity – viz kapitola 9.3.1) 
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o V tabulce v části textu další podmínky využití odstraněn text „Z 254“ v rámci výčtu ploch se 

specifickou podmínkou pro určené zastavitelné plochy v důsledku zrušení této zastavitelné 

plochy (plocha využita – viz kapitola 9.3.1) 

o V tabulce v části textu další podmínky využití doplněn řádek se specifickou podmínkou využití 

pro plochu BS-Z1-Z31 v důsledku změny funkčního využití části zastavitelné plochy Z1-Z31 z BI na 

BS. Potřeba úpravy, resp. specifikace podmínky využití plochy, byla identifikována v rámci 

zpracování dokumentace SEA. 

Odůvodnění výroku (1.16) 

- Plochy OK – komerční zařízení 

o V tabulce v části textu další podmínky využití odstraněn text „Z 434“ v rámci výčtu ploch se 

specifickou podmínkou pro určené zastavitelné plochy v důsledku zrušení této zastavitelné 

plochy (plocha využita – viz kapitola 9.3.1) 

Odůvodnění výroku (1.17) 

- Plochy OS – tělovýchova a sport 

o V tabulce v části textu další podmínky využití odstraněn řádek se specifickou podmínkou pro 

zastavitelnou plochu Z 160 v důsledku zrušení této zastavitelné plochy (plocha využita – 

viz kapitola 9.3.1) 

Odůvodnění výroku (1.18) 

- Plochy DS – plochy silniční dopravy 

o V tabulce v části textu další podmínky využití doplněn řádek se specifickou podmínkou pro 

zastavitelnou plochu Z1-Z33, umožňující využití prostoru pod parkovištěm pro zázemí hotelu 

v souladu s požadavkem Zadání Změny č. 2 s ozn. 12 – lokalita byla prověřena a bylo umožněno 

využití plochy dopravní infrastruktury pro parkoviště přilehlé k objektu komerční občanské 

vybavenosti (hotelu) také pro umístění stavby přímo související s provozem hotelu 

(např. wellness). Využití je podmíněno zpracováním hydrogeologického posouzení. 

9.7 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

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

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Změna č. 2 nevymezuje veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva 

k pozemkům vyvlastnit. Formálně je Změnou č. 2 upraven název kapitoly v souladu s aktuálními legislativními 

předpisy (viz kapitola 9.15). 

9.7.1 Odůvodnění veřejně prospěšných staveb 

Odůvodnění výroků (1.19) 

V souvislosti se zrušením využité zastavitelné plochy Z 29 ruší Změna č. 2 text, odkazující veřejně 

prospěšnou stavbu DI 8 k této zastavitelné ploše. Vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury DI 8 

pro homogenizaci silnice III/01018 není Změnou č. 2 dotčeno za účelem zachování podmínek pro umožnění 

kvalitativních úprav předmětné dopravní komunikace.  

9.8 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo 

Změna č. 2 nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní 

právo. Formálně je Změnou č. 2 upraven název kapitoly v souladu s aktuálními legislativními předpisy 

(viz kapitola 9.15). 

9.9 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Změna č. 2 nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 
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9.10 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

včetně podmínek pro jeho prověření 

Změna č. 2 nevymezuje nové plochy nebo koridory územních rezerv. V souladu s požadavkem Zadání 

Změny č. 2 s ozn. 17 byla prověřena aktuálnost a potřebnost ploch územních rezerv ÚR 6, ÚR 7 a ÚR 8, jež jsou 

v ÚP Turnov vymezeny za účelem ochrany území pro možné vedení silničního obchvatu centra města.  

S ohledem na současnou dopravní obslužnost města byla vyhodnocena potřeba zachování podmínek pro 

její potenciální rozvoj. S přihlédnutím ke skutečnosti, že v současnosti probíhá příprava nového dopravního modelu 

města, jež dopravní situaci v území podrobně prověří, lze potřebu zachování předmětných územních rezerv 

shledat v současnosti nezbytnou. Jejich možné vypuštění je nutné podložit odborným podkladem, dokládajícím 

jejich neúčelnost v území. Také z odborného úsudku ze strany pořizovatele Změny č. 2 vzešlo doporučení 

komplexního prověření dopravního řešení města Turnova a s tím související následné vyhodnocení ponechání 

nebo zrušení územních rezerv (viz zpráva o uplatňování ÚP Turnov – Zadání Změny č. 2). 

Územní rezerva vytváří podmínky pro ochranu území pro jeho možné budoucí využití. Nejedná se o funkční 

plochu, umožňující automaticky v daném území využití, pro něž je územní rezervou chráněno. Jedná se o území, ve 

kterém nelze provádět takové změny, které by mohly stanovené možné budoucí využití (v tomto případě plochy 

silniční dopravy) podstatně ztížit nebo znemožnit. Podmínkou pro prověření předmětných územních rezerv je 

zpracování ověřovací projektové dokumentace obchvatu centra města a posouzení vlivu na životní prostředí.  

9.11 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území – etapizace 

Změna č. 2 nestanovuje pořadí změn v území – etapizaci.  

9.12 Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu 

Změna č. 2 nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu. Formálně je Změnou č. 2 upraven název kapitoly v souladu s aktuálními legislativními předpisy 

(viz kapitola 9.15). 

9.13 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie  

Formálně je Změnou č. 2 upraven název kapitoly v souladu s aktuálními legislativními předpisy 

(viz kapitola 9.15). 

Odůvodnění výroků (1.20) 

Požadavek na vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 

studie nebyl uplatněn, Změna č. 2 nepodmiňuje využití ploch zpracováním nových územních studií. Územní plán 

Turnov vymezil v řešeném území plochy, jejichž využití je podmíněno pořízením územní studie. Některé z těchto 

byly v uplynulém období zpracovány a v současné době probíhá jejich aktualizace.  

Ve vazbě na požadavek Zprávy o uplatňování ÚP Turnov, jejíž součástí je Zadání Změny, byla prověřena 

potřeba podmínění využití zastavitelné plochy Z 167 zpracováním územní studie. S ohledem na skutečnosti, že tato 

plocha průmyslové výroby se nachází veskrze na soukromých pozemcích jednoho vlastníka, dopravní napojení na 

veřejnou komunikaci je zde zajištěno a při současném zhodnocení dostatečnosti podmínek funkčního 

a prostorového využití v dané lokalitě, stanovených územním plánem, Změna č. 2 ruší podmínku zpracování 

územní studie pro tuto plochu. V této souvislosti je z textové části zrušeno ustanovení podmiňující využití plochy 

zpracováním územní studie (Nudvojovice – plocha Z 167 průmyslové výroby a skladů). Zrušení podmínky 

zpracování územní studie pro plochu Z 167 se projevuje rovněž v grafické části Změny č. 2, konkrétně ve výkresech 

č. 1 Výkres základního členění území a č. 2 Hlavní výkres. 

V souvislosti se zrušením zastavitelné plochy Z 150 z důvodu jejího využití (viz kapitola 9.3.1) byla z výčtu 

ploch, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studií, odstraněno označení této zastavitelné plochy. 

Ve vazbě na požadavek Zadání Změny č. 2 s ozn. 19 na prodloužení lhůty pro zpracování územní studie 

Mašov – plocha Z 322 bydlení venkovského, byla Změnou č. 2 prodloužena lhůta pro vložení dat o stanovených 

územních studiích do evidence územně plánovací činnosti na 4 roky od vydání Změny č. 2 ÚP Turnov. Potřeba 
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detailního řešení ploch, pro které dosud nebyla územní studie zpracována, případně pro které budou územní 

studie aktualizovány, byla při zpracování Změny č. 2 vyhodnocena jako nezbytná s ohledem na rozsah, složitost 

a potřebu navržení detailního řešení předmětných lokalit. 

Lhůta pro vložení dat o územních studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanovena s ohledem 

na časovou náročnost pořízení územních studií, které je nezbytné zpracovat jako podklad pro rozhodování v území, 

a dále s ohledem na povinnost pořizovatele vypracovat zprávu o uplatňování ÚPD v uplynulém období (každé 

4 roky, počínaje vydáním územního plánu) dle § 55 odst. 1 stavebního zákona. V této zprávě lze vyhodnotit 

dosavadní zpracování územních studií a případně uvést v pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu 

požadavek na prodloužení lhůty pro pořízení dosud nezpracovaných územních studií (jako tomu bylo v tomto 

případě).  

9.14 Odůvodnění architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Změna č. 2 nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Formálně je Změnou č. 2 upraven název 

kapitoly v souladu s aktuálními legislativními předpisy (viz kapitola 9.15). 

9.15 Odůvodnění změn v názvech kapitol výrokové části ÚP Turnov 

Odůvodnění výroků (1.21) 

Změna č. 2 mění názvy kapitol výrokové části ÚP Turnov na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 

Sb. a č. 225/2017 Sb., a dle aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona – zejména dle novely 

vyhlášky č. 13/2018 Sb. 

Obsah jednotlivých kapitol v ÚP Turnov odpovídá Příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, proto není Změnou č. 1 věcně měněn. 

Soulad obsahu a struktury územního plánu Turnov s vyhláškou je zřejmý ze srovnávacího textu Změny č. 2 

ÚP Turnov, který je obsahem přílohy č. 1 textové části Odůvodnění Změny č. 2.  

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 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Zastavěné území, vymezené Územním plánem Turnov k 31. 5. 2014, bylo Změnou č. 1 aktualizováno 

k datu 1. 3. 2016. Změna č. 2 aktualizuje zastavěné území 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) ke dni 29. 3. 2019. 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 (Úplné znění po vydání Změny č. 1), 

podrobněji viz kapitola 9.1. tohoto odůvodnění. 

10.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch  

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. 

Vyhodnocení potřeby vymezeních nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona je 

uvedeno ve Zprávě o uplatňování ÚP Turnov (X/2018), zpracovaném Městským úřadem Turnov, Odborem rozvoje 

města, jakožto příslušným úřadem územního plánování. Citace z uvedeného podkladu je zvýrazněna kurzívou níže.  

Nebyly zjištěny žádné zastavitelné plochy, které by nebylo možné využít, proto nebyl shledán důvod pro 

vypuštění zastavitelných ploch.  
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Akceptovatelný rozvoj Turnova bude zejména na již vymezených zastavitelných plochách, popřípadě dojde 

k zahuštění zastavěného území a dostavbě proluk, či ucelení zastavěného území. Není žádoucí připustit rozvoj 

zastavitelných ploch do volné krajiny bez návaznosti na zastavěné území a vymezovat nové zastavitelné plochy 

porušující urbanistickou koncepci stávajícího územního plánu. 

S ohledem na umístění a rozsah zvláště chráněných území (ochrana přírody), na koordinační výkres Zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje (rozvojové osy, rozvojové oblasti, specifické oblasti, dopravní koridory, Územní 

systém ekologické stability, …), na existenci a rozmístění občanské vybavenosti a další obecně známé souvislosti je 

zřejmé, že rozvoj v území Obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Turnov by měl být soustředěn především do 

města Turnov. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že z dlouhodobého hlediska klesá počet obyvatel Turnova, 

ale zároveň stoupá počet obyvatel ORP Turnov. Z toho vyplývá, že je nutné provést opatření, které naopak navrátí 

městu podmínky pro vyšší koncentraci obyvatel. Je zřejmé, že přestože na území města Turnov byly Územním 

plánem Turnov vymezeny zastavitelné plochy, tento stav pravděpodobně uspokojí generace budoucí, neuspokojuje 

však generaci současnou. Důsledkem této situace je nárůst obyvatel bez sociální či jiné vazby k místu v okolních 

obcích, a to i přes nedostatečnou občanskou vybavenost, dopravní napojení apod. Tento jev se týká především 

obyvatel v produktivním věku, čímž dochází v Turnově nejen k úbytku obyvatel, ale i k nežádoucímu zvyšování indexu 

stáří, nárůstu automobilové dopravy ve městě (dojíždění do škol, zaměstnání, za občanskou vybaveností), stále 

trvající rozrůstání malých obcí do krajiny a spojování sídel vedoucí v podstatě k úplné absenci volné krajiny) a s tím 

souvisejících problémů.  

Tento stav by z principu neměl být důvodem pro nevymezování nových zastavitelných ploch v Turnově, ale 

naopak by měl být důvodem pro nalezení způsobu, jak situaci usměrňovat, především vymezením nových dílčích 

ploch pro bydlení a to takových ploch, které budou dostupné pro současnou generaci, budou vhodně doplňovat 

sídlo, budou dopravně napojené (kapacitní silnicí i s možností pohybu pěšky), budou mít dostupnou občanskou 

vybavenost. 

Odkazujeme se proto na cíle a úkoly územního plánování a vhodný kompromis mezi rozvojem města 

Turnov s ohledem na stabilizování základu obyvatel s přirozenou vazbou k místu a veřejným zájmem ochrany 

nezastavěného území, přičemž prioritně by mělo být chráněno nezastavěné území mezi sídly. Zohledněny by měly 

být širší souvislosti s ohledem na minimalizaci navazujících problémů, vzniklých nedostatkem dostupných 

zastavitelných ploch v Turnově. Nelze striktně zamezit vymezení jakékoliv nové zastavitelné plochy pouhým 

argumentem, že stávající plochy nejsou dostatečně využity, jelikož takový postup by byl v rozporu s platnou 

legislativou. Následující tabulkové vyhodnocení tedy nemůže být jediným a stěžejním podkladem pro prokázání 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Je nutné komplexní vyhodnocení v širších souvislostech a ohledem 

na specifika celého území ORP Turnov. Zároveň není cílem územního plánování vyčerpat většinu zastavitelných 

plocha teprve poté začít prověřovat další zastavitelné plochy (je nutná určitá dlouhodobá rezerva a komplexnost 

plánování). 

Změna č. 2 zrušením využitých (částí) rozvojových ploch (viz kapitola 9.3.1) snižuje jejich celkový rozsah 

v ÚPD města Turnov o 17,3 ha. Z tohoto množství cca 15 ha představovaly plochy zastavitelné (nově součástí 

zastavěného území).  

Změna č. 2 nevymezuje nové rozvojové plochy pro bydlení, naopak je změnou č. 2 rozsah zastavitelných 

ploch pro bydlení snížen o 3,8 ha v důsledku využití některých (částí) zastavitelných ploch, vymezených 

v ÚP Turnov (viz kapitola 9.3.1).  

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. 

Využívání území z hlediska širších vztahů není Změnou č. 1 dotčeno. 
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12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II., odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 2 je pořizována na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Turnov (dále také jen zpráva), 

jež schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 256/2018 ze dne 20. 9. 2018. Součástí této zprávy jsou Pokyny pro 

zpracování změny územního plánu, jež představují její obsah. Zastupitelstvo města usnesením č. 268/2018 ze dne 

20. 9. 2018 schválilo pořízení Změny č. 2 územního plánu Turnov tzv. zkráceným postupem v souladu 

s ustanovením § 6 odst. 5 – 6 a § 44, resp. § 55a – b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

V případě zpracování změny územního plánu tzv. zkráceným postupem se v souladu se stavebním 

zákonem nezpracovává její zadání. Obsah změny je definován v uvedené Zprávě o uplatňování Územního plánu 

Turnov, v rámci kapitoly E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 

Změnou č. 2 jsou řešeny následující požadavky (citace ze zprávy kurzívou): 

1. 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) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

(1) Při zpracování Změny č. 2 Územního plánu Turnov bude zachována urbanistická koncepce 

nastavená Územním plánem Turnov. 

Změna č. 2 respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou v platném ÚP Turnov a svým řešením 

na ni navazuje. V rámci urbanistické koncepce byla prověřena naplněnost vymezených 

rozvojových ploch a ty, které byly v době uplatňování ÚPD města využity, byly Změnou č. 2 

zrušeny, případně redukovány, blíže viz kapitola 9.3.1. Vymezenými zastavitelnými plochami 

Změna č. 2 respektuje zásady stanovené urbanistické koncepce ÚP Turnov. 

(2) Požadavek na aktualizaci zastavěného území a funkčního využití jednotlivých ploch dle výsledků 

vyhodnocení zastavěného území uvedeného v kapitole A). 

V průběhu zpracování Změny č. 2 byla prověřena aktuálnost zastavěného území a výsledky 

vyhodnocení zastavěného území uvedeného v kapitole A) zprávy. Plochy, které v souladu s 

§ 58 stavebního zákona nově spadají do zastavěného území, byly aktualizací v rámci Změny č. 2 

zařazeny do zastavěného území (zejména v důsledku stavební činnosti v zastavitelných 

plochách), blíže viz kapitola a 9.1.  

(3) Požadavek na vypuštění Území se specifickými podmínkami využití ploch (území CHKO Český ráj, 

sesuvné území, městská památková zóna) a stromořadí z Hlavního výkresu, tyto jevy budou 

součástí koordinačního výkresu. 

Změna č. 2 na základě požadavku ruší zobrazení jevů se specifickými podmínkami využití (limitů 

využití území a hodnot v území) v hlavním výkrese ÚP Turnov. V souladu s platnými příslušnými 

legislativními předpisy na úseku územního plánování (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) 

nejsou tyto informativní jevy součástí výrokové (závazné) části územně plánovací dokumentace. 

Zobrazení těchto informativních jevů zůstává součástí grafické části Odůvodnění Územního 

plánu Turnov v rámci Koordinačního výkresu.  

(4) Prověřit funkční využití p. p. č. 389/1 v k. ú. Mašov u Turnova.  

Vlastník předmětného pozemku požadoval změnu funkčního využití, respektive vymezení 

zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití bydlení venkovské (BV). Při zpracování Změny 

č. 2 byl požadavek prověřen a s ohledem ke skutečnostem, že Správa CHKO Český ráj vyjádřila 

k záměru nesouhlas (vyjádření ze dne 28. 8. 2018, ev. Č. 50445/18-MUTU) a místně příslušný 

orgán ochrany ZPF při KÚ LK požaduje v případě vymezení zastavitelné plochy adekvátní náhradu 

(zn. KULK 66715/2018), nebyla po konzultaci s pořizovatelem Změny č. 2 zastavitelná plocha 

vymezena a požadavek tak nebyl akceptován. 
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(5) Prověřit funkční využití p. p. č. 589 v k. ú. Malý Rohozec.  

Požadavek je uplatněn na základě návrhu Rohozeckého okrašlovacího spolku se záměrem 

vybudování zde sportoviště bez staveb. Změna č. 2 prověřila možnost realizace sportoviště 

v předmětné lokalitě a v návrhu pro veřejné projednání vymezila v rozsahu předmětného 

pozemku zastavitelnou plochu rekreace rodinné a hromadné (RR) s ozn. Z2-Z1. Plocha byla 

z návrhu vypuštěna na základě pokynu k úpravě návrhu Změny č. 2 ÚP Turnov po veřejném 

projednání ve vazbě na požadavky dotčených orgánů (MÚ Turnov, Odbor životního prostředí; 

KULK – odbor životního prostředí a zemědělství). 

(6) Prověřit funkční využití p. p. č. 3804/1 v k. ú. Turnov.  

Vlastník předmětného pozemku požadoval změnu funkčního využití (RZ → RR), respektive 

vymezení zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití rekreace rodinná a hromadná (RR). 

Změna č. 2 prověřila předmětnou lokalitu a s ohledem na to, že pozemek se nachází v sousedství 

stabilizované plochy rekreace rodinné a hromadné (RR) a přímo navazuje na zastavěné území, 

vymezila v návrhu pro veřejné projednání v rozsahu předmětného pozemku zastavitelnou 

plochu rekreace rodinné a hromadné (RR) s ozn. Z2-Z2. Plocha byla z návrhu vypuštěna na 

základě pokynu k úpravě návrhu Změny č. 2 ÚP Turnov po veřejném projednání ve vazbě na 

požadavek dotčeného orgánu (KULK – odbor životního prostředí a zemědělství)  

(7) Prověřit funkční využití areálu bývalého zahradnictví v k.ú. Daliměřice z plochy VZ – Zemědělská 

výroba a ZSP – Zeleň sídelní a přírodního charakteru na plochu BI – Bydlení individuální, BS – 

Bydlení smíšené nebo OK – Komerční zařízení, případně kombinace těchto ploch.  

Předmětná lokalita byla v průběhu zpracování Změny č. 2 prověřena při zohlednění 

zpracovaných relevantních doplňujících podkladů k záměru – zejm. hydrogeologické posudky, 

právní názor a sdělení odboru životního prostředí KÚ LK. Předmětný záměr se nachází 

v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně (Dolánky-Studna, Nudvojovice). V listopadu 

2011 byly krajskému úřadu LK doloženy 2 hydrologické posudky, uvádějící, že zejména pro jímací 

území Dolánky se jedná o území, které je pro ochranu kvality vody naprosto zásadní. Závěry 

hydrogeologických posouzení nedoporučují realizaci jakékoli stavební činnosti v daném území. 

S ohledem k výše uvedenému nebyl požadavek akceptován a předmětná lokalita zůstala řešením 

Změny č. 2 nedotčena. 

(8) Požadavek na převedení části návrhové plochy MK-Z1-Z03 v části p. p. č. 956/1 v k. ú. Daliměřice 

od Zámku Malý Rohozec ke kruhovému objezdu na Vesecku z návrhové plochy do plochy 

stabilizované.  

Změna č. 2 prověřila využití vymezených rozvojových ploch, stanovených v platném ÚP Turnov. 

V této souvislosti byly využité části ploch zařazeny mezi plochy stabilizované, viz kapitola 9.3.1. 

V důsledku této úpravy došlo rovněž na převedení části návrhové plochy MK-Z1-Z03 na 

stabilizovanou plochu místních komunikací. 

(9) Požadavek na prověření vhodnosti změny části plochy BI-Z1-Z31 z ploch Bydlení individuální na 

plochy Bydlení smíšené.  

Změna č. 2 prověřila funkční využití rozsáhlých rozvojových ploch v Daliměřicích. Pro 

předmětnou lokalitu je v současné době aktualizována územní studie, jejíž zpracováním bylo 

podmíněno využití zastavitelných ploch v území. Ve vazbě na řešení aktualizace Územní studie 

bytové zóny Daliměřice, která navrhuje upravení funkční regulace v severovýchodní části lokality, 

převádí Změna č. 2 část plochy BI-Z1-Z31 z ploch s rozdílným způsobem využití bydlení 

individuální (BI) na plochy bydlení smíšeného (BS).  

(10) Prověřit definici výšky stavby, prověřit možnost navýšení terénu oproti rostlému terénu např. 

o 1,5 m.  

Ve vazbě na vyjádření Správy CHKO Český ráj (ze dne 28. 8. 2018, ev. Č 50445/18-MUTU) jež 

požadovala ponechání stávající definice a neumožnění připuštění navýšení terénu, nebyla 

definice výšky stavby věcně změněna. Změna č. 2 doplňuje definici podmínky, regulující možnou 

výšku stavbu ustanovením, uvádějícím, že předmětná podmínka se vztahuje pouze na nově 

umisťované stavby a na úpravu stávajících budov, které by neměly přesahovat stanovenou 

maximální výšku. Snahou řešení Změny č. 2 je maximální zpřesnění definice, umožňující 

jednoznačnou interpretaci a aplikovatelnost podmínky. 
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(11) ZV-Z1-Z32 přejmenovat na ZV-Z1-P32 a i v datech neřešit jako plochu zastavitelnou, ale jako 

plochu návrhové zeleně.  

V metodice ÚP Turnov jsou zastavitelné plochy označovány písmenem „Z“ (např. Z100), zatímco 

rozvojové plochy, neumožňující zástavbu jsou označeny písmenem „P“ (např. P200). 

V souvislosti s požadavkem (11) byla provedena úprava označení plochy ZV-Z1-Z32, jež je 

Změnou č. 2 přejmenována na ZV-Z1-P32, tak aby její označení reflektovalo funkční využití ZV, 

které neumožňuje stavební využití. Jedná se o formální úpravu s ohledem na značení ploch 

v Územním plánu Turnov. 

Změnou č. 1 ÚP Turnov byly vymezeny plochy přestavby, jež jsou označeny kódem XY-Z1-PZ, kde 

„XY“ vyjadřuje index plochy s rozdílným způsobem využití, Z1 vyjadřuje označení Změny č. 1 ÚP 

Turnov, vymezující předmětnou plochu, „P“ vyjadřuje, že se jedná o přestavbu a „Z“ pořadí 

vymezené přestavby. Změna v označení plochy ZV-Z1-Z32 (resp. P32) nemá dopad na plochy 

přestavby, vymezené Změnou č. 1 ÚP Turnov.  

(12) Prověřit možnost úpravy podmínek pro využití plochy DS-Z1-Z33 (pro část p.p.č. 2818/7 v k. ú. 

Turnov v ploše DS) – plocha pro parkoviště na Šetřilovsku.  

Vlastník pozemku v předmětné lokalitě požadoval umožnit v ploše DS-Z1-Z33 využití prostor pod 

parkoviště pro zázemí hotelu v sousední komerční ploše (OK). Změna č. 2 v části textu další 

podmínky využití ploch DS doplňuje řádek se specifickou podmínkou pro zastavitelnou plochu 

Z1-Z33, umožňující využití prostoru pod parkovištěm pro zázemí hotelu. Lokalita byla prověřena 

a bylo umožněno využití plochy dopravní infrastruktury pro parkoviště přilehlé k objektu 

komerční občanské vybavenosti (hotelu) také pro umístění stavby přímo související s provozem 

hotelu (např. wellness). Na základě požadavku SEA bylo využití plochy podmíněno zpracováním 

hydrogeologického posouzení. 

(13) V případě vymezení nových zastavitelných ploch musí být řádně zdůvodněna vazba na stávající 

koncepce dané územním plánem, posouzena potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, 

posouzen soulad s cíli a úkoly územního plánování (zejména s ohledem na veřejné zájmy 

z hlediska ochrany urbanistických hodnot a hodnot životního prostředí).  

Změna č. 2 nevymezuje nové zastavitelné plochy. Posouzení potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch je obsahem kapitoly 10. 2. Soulad řešení Změny č. 2 s cíli a úkoly územního 

plánování je obsahem kapitoly 3. 

(14) Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (doručeného 14 8. 2018 

a evidovaného pod ev. Č. 48427/18-MUTU) budou v dalším stupni konkretizovány plochy 

zasažené hlukem a budou uvedeny rozdílnosti ploch včetně konkrétních regulativ.  

Vzato na vědomí. 

(15) Na základě vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska zájmů chráněných vodním 

zákonem (doručeného 30. 8. 2018 a evidovaného pod ev. Č. 50782/18-MUTU) bude respektován 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.  

Změna č. 2 plně respektuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. Svým řešením 

se Změna č. 2 nedotýká záměrů v oblasti kanalizace a vodovodů v řešeném území. 

b) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejich změn. 

Požadavky se neuplatňují. 

Vzato na vědomí. 

c) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, v kterých plochách 

je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona. 

(16) Požadavek na převedení návrhových ploch zeleně do ploch stabilizovaných pokud podle katastru 

nemovitostí a podle skutečného stavu v území funkci zeleně již plní.  

Změna č. 2 prověřila využití veškerých rozvojových ploch, vymezených v platném ÚP Turnov (v 

úplném znění po vydání Změny č. 1), viz kapitola 9.3.1. Využité plochy, případně jejich části, byly 

Změnou č. 2 stabilizovány a tyto byly z rozvojových (zastavitelných, ploch nezastavěného území) 
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vyřazeny. Využité rozvojové plochy zeleně byly stabilizovány v rámci příslušných ploch 

s rozdílným způsobem využití. 

2. Požadavky na vymezení plocha  koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno 

prověřit 

(17) Prověřit aktuálnost a potřebnost ploch územních rezerv ÚR 6, ÚR 7 a ÚR 8. 

Požadavek je uplatněn na základě žádosti vlastníka, jehož pozemky jsou dotčeny vymezením 

územní rezervy. Předmětné územní rezervy jsou v ÚP Turnov vymezeny za účelem ochrany 

území pro možné vedení silničního obchvatu centra města. S přihlédnutím ke skutečnosti, že 

v současnosti probíhá příprava nového dopravního modelu města, jež dopravní situaci v území 

podrobně prověří, lze potřebu zachování předmětných územních rezerv shledat v současnosti 

nezbytnou. Jejich možné vypuštění je nutné podložit odborným podkladem, dokládajícím jejich 

neúčelnost v území. Také z odborného úsudku ze strany pořizovatele Změny č. 2 vzešlo 

doporučení komplexního prověření dopravního řešení města Turnova a s tím související 

následné vyhodnocení ponechání nebo zrušení územních rezerv (viz zpráva o uplatňování ÚP 

Turnov – Zadání Změny č. 2). 

Změna č. 2 nevymezuje nové plochy nebo koridory územních rezerv. 

3. Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, 

pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Požadavky se neuplatňují. 

Vzato na vědomí. 

4. 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 

(18) Požadavek na vypuštění územní studie Nudvojovice – plocha Z 167 – VP – Průmyslová výroba 

a sklady. 

Změna č. 2 prověřila možnost zrušení podmínění využití plochy Z 167 zpracováním územní 

studie. S ohledem na majetkoprávní vztahy v předmětné lokalitě, současné zajištění 

dostatečného dopravního napojení na stávající veřejnou komunikaci a při prověření 

a zhodnocení dostatečnosti stanovených podmínek prostorového a funkčního uspořádání 

v předmětné ploše (koeficient zastavění pozemku, výšková hladina zástavby aj.) bylo podmínění 

využití plochy Z 167 zpracováním územní studie shledáno nadbytečným. Změna č. 2 ruší 

podmínku zpracování územní studie Nudvojovice – plocha Z 167 – VP – Průmyslová výroba, 

podrobněji viz kapitola 9.13.  

(19) Požadavek na prodloužení lhůty pro zpracování územní studie Mašov – plocha Z 322 bydlení 

venkovského. 

Změna č. 2 prodlužuje lhůtu pro vložení dat o stanovených územních studiích do evidence 

územně plánovací činnosti na 4 roky od vydání Změny č. 2 ÚP Turnov. Potřeba detailního řešení 

ploch, pro které dosud nebyla územní studie zpracována, případně pro které budou územní 

studie aktualizovány, byla při zpracování Změny č. 2 vyhodnocena jako nezbytná s ohledem na 

rozsah, složitost a potřebu navržení detailního řešení předmětných lokalit, podrobněji viz 

kapitola 9.13. 

5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavky se neuplatňují. Vzhledem k tomu, že není uplatněn požadavek na variantní řešení, mže být 

změna pořizována zkráceným postupem. 

Vzato na vědomí. 

6. Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 

měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Požadavky se neuplatňují. Vzhledem k tomu, že není uplatněn požadavek na variantní řešení, mže být 

změna pořizována zkráceným postupem. 
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Změna č. 2 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami 

(č. 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb.), v aktuálním znění. Textová část územního plánu je 

vyhotovena v rozsahu požadovaném v Zadání, které je obsahem Zprávy o uplatňování ÚP 

Turnov. Grafická část Změny č. 2 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. 2 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. Požadavky na uspořádání dokumentace a počet jejích vyhotoveních byly 

respektovány. 

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 2 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

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

Zpracovává pořizovatel. 

Výsledek přezkoumání bude doplněn na základě výsledků projednání Změny č. 2. 

Písm. a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 55b odst. 4 stavebního zákona č. j. 

OÚPSŘ/201/2019/OÚP, KULK 82978/19 bylo pořizovateli doručeno 06.11.2019. Závěrem stanoviska bylo 

konstatování: „KU LK, OÚPSŘ posoudil předmětnou žádost a na základě tohoto posouzení vydává, v rámci své 

kompetence dané ustanovením § 55b odst. 4 stavebního zákona, souhlasné stanovisko s předloženým Návrhem 

Změny č. 2 ÚP Turnov a potvrzuje, že po zapracování níže uvedených informací, lze pokračovat v řízení o změně 

územního plánu. KÚ LK, OÚPSŘ upozorňuje, že byla vydána Aktualizace č. 2 a č. 3. Politiky územního rozvoje České 

republiky (dále jen PÚR ČR). Dále KÚ LK, OÚPSŘ upozorňuje, že území města Turnov se týká i koridor ŽD8, který 

má za úkol vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti spojení Praha- Liberec-hranice ČR/Polsko. Problematika řešená 

v Aktualizaci č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje se netýká území Libereckého kraje. Řešení Změny č. 2 ÚP Turnov 

nemá vliv na předmětný koridor ŽD8. KU LK, OUPSŘ požaduje informaci o vydání Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR ČR i 

informaci o ŽD8 do Změny ě. 2 ÚP Turnov zapracovat.“ 

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje je zpracováno v textové části odůvodnění v kapitole 
2.1 Soulad Změny územního plánu a politikou územního rozvoje. Změna č. 2 Územního plánu Turnov je v souladu 
s politikou územního rozvoje. Informace Krajského úřadu byly zpracovateli předány k doplnění. 

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem je zpracováno v textové části 
odůvodnění v kapitole 2.2 Soulad změny územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Změna č. 2 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 plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Změna č. 2 

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 právních předpisů. Změna č. 2 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. 
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Písm. d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů je zpracováno v textové části odůvodnění 
v kapitole 5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Kapitola dále odkazuje na jednotlivé 
podkapitoly kapitoly 9 textové části Odůvodnění. 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je následující: 

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

TURNOV vč. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

IČ:70891508, IDDS: c5kbvkw 

Stanovisko značky KULK 63342/2019 doručené dne 29.08.2019 a vedené pod ev. č. 56989/19-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Turnov nemůže mít 
samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi 
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. Současně byl vyloučen vliv záměru na 
předměty soustavy Natura 2000 a na její celistvost. 
Odůvodnění: 
Řešené území leží z části na území CHKO Český ráj. 
Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání 
stanoviska dle § 45i zákona dle § 78 odst. 1 zákona je 
pro toto území Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Liberecko. Pro území mimo 
CHKO Český ráj Krajský úřad konstatoval: Na území 
obce, mimo území CHKO Český ráj, se nenachází žádná 
evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Vzhledem 
k této skutečnosti nemůže mít návrh Změny č. 2 
Územního plánu Turnov žádný vliv na příznivý stav ani 
celkovou soudržnost soustavy Natura 2000. 

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, PO BOX 16, 460 01 Liberec 1, 

IČ: 00025844, IDDS: tqjaduc 

Stanovisko značky SBS 30122/2019 doručené dne 30.08.2019 a vedené pod ev. č. 57165/19-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

souhlasí 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, IDDS: bxtaaw4 

Stanovisko značky MPO 66680/2019 doručené dne 02.09.2019 a vedené pod ev. č. 57622/19-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

souhlasí Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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Drážní úřad 

Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2, IČ: 61379425, IDDS: 5mjaatd 

Stanovisko značky MP-OKO0209/19-2/Lh, DUCR-49244/19/Lh doručené dne 12.09.2019 a vedené pod ev.č. 

60028/19-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

nemá připomínky 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, IDDS: z49per3 

Stanovisko značky SPU 392665/2019, SP2720/2019-541101 doručené dne 01.10.2019 a vedené pod ev. č. 

63979/19-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

A) Stanovisko SPÚ, Krajský pozemkový úřad 
- Neuplatňuje žádné požadavky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

B) Stanovisko SPÚ, oddělení vodohospodářských 
staveb 

V zájmovém území ÚP Turnov (k. ú. Turnov, Daliměřice, 
Mašov u Turnova, Malý Rohozec, Bukovina u Turnova) 
evidujeme stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení 
(HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Jedná se o tyto stavby (viz přiložené situace):  
1/ v k. ú. Malý Rohozec  
- „ZATRUBENY KANAL“ – část zakrytý kanál v délce 0,288 km 
a část otevřený kanál v délce 0,012  
km, ID 1060000060-11201000, ČHP 1-05-02-020, z roku 
1974 (v situaci č. 1 označen HOZ 1). 
  
2/ v k. ú. Mašov u Turnova  
- „OTEVR.KANAL“ – otevřený kanál v délce 0,073 km, ID 
1060000223-11201000, ČHP 1-05-02- 
020, z roku 1979 (v situaci č. 2 označen HOZ 2),  
- „HOZ podél trati“ – otevřený kanál v délce 0,200 km, ID 
1060000093-11201000, ČHP 1-05-02-020,  
z roku 1972 (v situaci č. 2 označen HOZ 3),  
- „HOZ od trati“ – otevřený kanál v délce 0,874 km, ID 
1060000421-11201000, ČHP 1-05-02-020, z  
roku 1968 (v situaci č. 2 označen HOZ 4),  
- „HOZ od trati“ – otevřený kanál v délce 0,234 km, ID 
1060000042-11201000, ČHP 1-05-02-020, z  
roku 1968 (v situaci č. 2 označen HOZ 5),  
- „HOZ od trati“ – otevřený kanál v délce 0,360 km, ID 
1060000419-11201000, ČHP 1-05-02-020, z  
roku 1968 (v situaci č. 2 označen HOZ 6),  
- „ZATRUBENY KANAL“ – zakrytý kanál v délce 0,391 km, ID 
1060000221-11201000, ČHP 1-05- 
02-020, z roku 1979 (v situaci č. 2 označen HOZ 7),  
- „ZATRUB. KANAL“ –  část zakrytý kanál v délce 0,433 km a 
část otevřený kanál v délce 0,182 km,  
ID 1060000222-11201000, ČHP 1-05-02-020, z roku 1979 (v 

V rámci Změny č. 2 nedojde k dotčení HOZ. 
Ostatní informace jsou nad rámec podrobnosti 
územního plánu. Pořizovatel vzal stanovisko na 
vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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situaci č. 2 označen HOZ 8),  
- „OTEVR. KANAL“ –  část zakrytý kanál v délce 0,094 km a 
část otevřený kanál v délce 0,126 km,  
ID 1060000224-11201000, ČHP 1-05-02-020, z roku 1979 (v 
situaci č. 2 označen HOZ 9).  
 
3/ v k. ú. Bukovina u Turnova  
- „ZATRUBENY KANAL“ – zakrytý kanál v délce 0,116 km, ID 
1060000126-11201000, ČHP 1-05- 
02-050, z roku 1986 (v situaci č. 3 označen HOZ 10),  
- „ZATRUB. KANAL“ –  část zakrytý kanál v délce 0,293 km a 
část otevřený kanál v délce 0,121 km,  
ID 1060000131-11201000, ČHP 1-05-02-050, z roku 1986 (v 
situaci č. 3 označen HOZ 11),  
- „ZATRUB. KANAL“ –  část zakrytý kanál v délce 0,048 km a 
část otevřený kanál v délce 0,008 km,  
ID 1060000138-11201000, ČHP 1-05-02-050, z roku 1986 (v 
situaci č. 3 označen HOZ 12),  
- „OTEVRENY KANAL“ –  část zakrytý kanál v délce 0,056 km 
a část otevřený kanál v délce 0,074  
km, ID 1060000138-11201000, ČHP 1-05-02-050, z roku 
1986 (v situaci č. 3 označen HOZ 13),  
3 / 3  
- „OTEVRENY KANAL“ –  zakrytý kanál v délce 0,059 km, D 
1060000127-11201000, ČHP 1-05-02- 
050, z roku 1986 (v situaci č. 3 označen HOZ 14).  

Přestože v zájmovém území Změny č. 2 nedojde k dotčení 
HOZ, zasíláme Vám jejich identifikaci vč. zákresu pro 
zpřesnění i s podmínkami při jejich případném dotčení.  

Požadujeme, aby stavby HOZ byly respektovány a 
zachována jejich funkčnost. 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné 
zachovat podél otevřených HOZ 6 m oboustranný 
manipulační pruh a podél zakrytých HOZ nezastavěný 
manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany. 
Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná 
údržba, např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a 
odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ, v 
případě zakrytých úseků opravy trubních vedení vč. 
revizních šachet.  

Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové 
vody.  

Podél HOZ nesmí být vysazována žádná doprovodná liniová 
zeleň.  

Pro informaci sdělujeme, že dle nám dostupných informací 
se na části zájmového území nachází podrobné 
odvodňovací zařízení (POZ), které je příslušenstvím 
pozemků. 

Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do půdy za 
účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými 
historickými daty, která pořídila Zemědělská 
vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 
000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací 
(odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, 
rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map 
provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla 
přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data 
odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých 
pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu 
farmáře 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-
melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve 
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vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – 
detail/Meliorace.  

Při provádění výsadeb na plochách s výskytem podrobného 
odvodňovacího zařízení (POZ) musí být provedena taková 
opatření, aby bylo zabráněno prorůstání kořenů do drenáží 
a nedošlo k porušení jejich funkčnosti. 
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Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí 

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227, IDDS: 

vehbxe9 

Stanovisko značky OZP/19/2575/KOR doručené dne 02.10.2019 a vedené pod ev. č. 64172/19-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Ochrana zemědělského půdního fondu /ZPF/: 
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. 

Odpadové hospodářství: 
Neuplatňuje připomínky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ochrana ovzduší: 
Stanovisko uplatňuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Státní správa lesů: 
Stanovisko uplatňuje Krajský úřad Libereckého kraje. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Ochrana přírody a krajiny: 
1. Vymezení zastavěného území 

NESOUHLASÍME se zařazením plochy ZSP-P362 do 
zastavěného území. 
Odůvodnění: 
Nejedná se o proluku a plocha není zastavěna. Jedná 
se o stabilizovanou plochu sídelní zeleně přírodního 
charakteru. 
 
NESOUHLASÍME se zařazením celé plochy VP-Z340 do 
zastavěného území v závislosti na aktuálním využití 
pozemků. Větší část pozemku p.č. 947/5 zastavěna 
není, tuto část požadujeme ponechat v návrhové 
ploše VP-Z340. 

 
 
Pokyn zpracovateli na řešení plochy ZSP-P362 jako 
stabilizované plochy, ale mimo zastavěné území. 
 
 
 
 
 
Pokyn zpracovateli na ponechání části plochy VP-Z340 
v návrhové ploše mimo zastavěné území. 
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2. Návrh zastavitelných ploch 
NESOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy RR-
Z2-Z1 
Odůvodnění: 
Změna funkčního využití není v souladu s ochranou 
krajinného rázu (§ 12 zákona o ochraně přírody a 
krajiny). Z hlediska urbanistické struktury je Malý 
Rohozec řadovou vesnicí s částečně dochovanou 
urbanistickou strukturou. 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 vhodné 
vymezovat nové zastavitelné plochy v prolukách. 
Předmětný pozemek leží mimo zastavěné území obce, 
na které nemá návaznost. Umístění zastavitelné 
plochy nevhodně narušuje dochovanou urbanistickou 
strukturu obce a rozšiřuje zástavbu do volné krajiny. 
 
S vymezením zastavitelné plochy RR-Z2-Z2 souhlasíme 
bez připomínek  
 
K ostatním bodům návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Turnov neuplatňujeme připomínky. 
 
Toto vyjádření platí pouze pro území mimo CHKO 
Český ráj. 

 
Pokyn zpracovateli na vyjmutí plochy RR-Z2-Z1 a 
ponechání stávajícího stavu (plocha Z – Orná půda, 
trvalý travní porost) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí. 
 
 
Na vědomí. 
 
 
Na vědomí. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily, 

IČ: 70888744, IDDS: hv4aivj 

Stanovisko značky HSLI-2086-2/SM-P-OOB-2019 doručené dne 02.10.2019 a vedené pod ev. č. 64267/19-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Souhlasí 
Odůvodnění: 
Posouzená dokumentace splňuje požadavky § 20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko odborných složek 

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ:70891508, IDDS: c5kbvkw 

Stanovisko značky OÚPSŘ/201/2019/OÚP, KULK 72826/2019 doručené dne 02.10.2019 a vedené pod ev. č. 

64407/19-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších změn a doplnění: 

KÚ LK podle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn 
a doplnění (dále jen „památkový zákon“) uplatňuje 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro 
území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá 
národní kulturní památka.  

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. 



Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  54 

Na území města Turnov se nachází městská 
památková zóna Turnov, prohlášená vyhláškou č. 
1990701 Východočeského KNV, o prohlášení 
památkových zón ve vybraných městech a obcích 
Východočeského kraje, ze dne 17. 10. 1990, a dvě 
nemovité národní kulturní památky:  
areál statku č. p. 12 zv. Dlaskův, zapsaný v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR pod r. č.: 26428/6-
2509, a areál zámku Hrubý Rohozec, zapsaný v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č.: 
16914/6-2836. Návrh 2. změny ÚP Turnov se 
nenachází na území městské památkové zóny ani v 
areálu výše jmenovaných nemovitých národních 
kulturních památek nebo jejich prostředí. Proto 
nejsme dotčeným orgánem. Dotčeným orgánem je 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
Městský úřad Turnov. 
  

2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném, znění 
 

KÚ LK, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ochrany 
přírody dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona k vydání 
stanoviska z hlediska dotčených zájmů ochrany 
přírody a krajiny, nemá k Návrhu 2. změny ÚP Turnov 
žádné připomínky.  

 
Odůvodnění:  
Návrhem 2. změny ÚP Turnov nejsou dotčeny zájmy 
ochrany přírody a krajiny.  

 

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: 
 

KÚ LK, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„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 2. změny ÚP Turnov 
následující stanovisko:  
 
Nesouhlasí s návrhy změn funkčního využití u 
pozemků pod ochranou ZPF u lokalit dle  
grafického znázornění RR – Z2 – Z1 a RR – Z2 – Z2.  
 
Odůvodnění:   
Dle předložené dokumentace k Návrhu 2. změny ÚP 
Turnov, která je zpracována zkráceným postupem dle 
zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou vymezeny 2 změnové plochy na 
pozemcích pod ochranou ZPF pro rekreaci o výměře 

3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyn zpracovateli k vyjmutí plochy RR-Z2-Z1 a 
ponechání stávajícího stavu (plocha Z – Orná půda, 
trvalý travní porost). 
 
Pokyn zpracovateli k vyjmutí ploch RR-Z2-Z2 a 
ponechání stávajícího stavu (plocha RZ – Rekreace-
zahrádkaření). 
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0,35 ha, jejichž vymezení reaguje na požadavky 
vyplývající ze Zadání změny ÚP.   
V rámci Zadání změny ÚP orgán ochrany ZPF 
upozorňoval, že pokud budou navrhovány nové 
zastavitelné plochy na ZPF mimo zastavěné území a 
nad rámec dosud schválených zastavitelných ploch, 
bude orgán ZPF za tyto požadovat kompenzaci. 
Kompenzace není v nyní posuzované dokumentaci 
navržena.  Orgán ochrany ZPF zjistil, že nově navržená 
plocha Z2 – Z1 o výměře 0,20 ha, je zařazena do ploch 
RR – rekreace rodinná a hromadná. Přestože je v 
tabulce na str. 36 v Odůvodnění uvedeno, že 
konkrétním záměrem je zřízení hřiště (sportoviště) bez 
staveb, není tato skutečnost (nezastavitelnost) v rámci 
regulativů pro tuto konkrétní plochu vymezena. Při 
jasném nevyloučení staveb u této návrhové plochy Z2 
- Z1, lze dle regulativů stavby na ploše realizovat. S 
tímto návrhem orgán ochrany ZPF nesouhlasí. Dále 
orgán ochrany ZPF postrádá řádné zdůvodnění návrhu 
této plochy a to zejména s odkazem na § 4 odst. 2 
zákona o ochraně  
ZPF a to, že se jedná v daném případě o nezbytný 
zábor ZPF a že pro tento záměr neexistují jiné plochy v 
zájmovém území.    
 
Lokalita Z2 – Z2 je navržena na zemědělském 
pozemku, kdy je dotčena zemědělská půda I. třídy 
ochrany. Zde orgán ochrany ZPF upozorňuje na 
ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF. 
Zemědělskou půdu I. třídy ochrany lze 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, pokud nedojde ke 
změně jejich funkčního využití. V tomto případě se 
jedná o změnu funkčního využití z ploch RZ – rekreace 
– zahrádkaření na RR – rekreace rodinná a hromadná. 
Tato změna není řádně zdůvodněna. Orgán ochrany 
ZPF má za to, že odůvodnění, že návrhová plocha 
navazuje přímo na zastavěné území a že je v 
sousedství stabilizované plochy RZ, není dostatečné. 
Dle § 5 zákona o ochraně ZPF jsou pořizovatelé a 
projektanti 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 
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tato území, stavební proluky a plochy získané 
zbořením přežilých budov a zařízení.  
 
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 

 

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: 
 

KÚ LK, odbor životního prostředí a zemědělství, 
vydá stanovisko k vyhodnocení vlivů návrhu Změny 
č. 2 ÚP Turnov na životní prostředí (dále jen 
„stanovisko SEA“) samostatně, na základě 
předložené dokumentace změny územního plánu, 
vyjádření a stanovisek, námitek a připomínek k ní 
podaných a na základě veřejného projednání, a to 
do 30 dnů od obdržení kompletních podkladů (§ 
55b odst. 5 stavebního zákona).  
 
Krajský úřad upozorňuje, že v dokumentaci 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 2 ÚP 
Turnov na udržitelný rozvoj území (ŽALUDA, 
projektová kancelář, červenec 2019) jsou 
následující formální nedostatky, které by bylo 
vhodné před vydáním změny územního plánu 
opravit – str. 6 (v textu omylem uveden Pardubický 
kraj namísto Libereckého), str. 52 dokumentu 
Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Turnov na životní 
prostředí (Ing. Marie Skybová, Ph.D., červenec 
2019) (v odrážkách je uvedeno špatné označení i) – 
p), namísto a) – h)).   
 
Krajský úřad dále doporučuje, aby ve veřejné 
vyhlášce „Oznámení o konání veřejného projednání 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov“ bylo do 
budoucna uváděno, že bude projednávána změna 
územního plánu včetně vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí (dokumentace SEA).  
 
Následně Krajský úřad Libereckého kraje – odbor 
životního prostředí a zemědělství vydal stanovisko 
SEA se závěrem: 
 
Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 písm. d) 
zákona požaduje do Změny č. 2 Územního plánu 
Turnov zapracovat níže uvedené podmínky:  
 
1. Plocha ZSP – P362 nebude zařazena do 
zastavěného území (dle požadavku MěÚ Turnov).  

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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyn zpracovateli k opravě formálních nedostatků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořizovatel vzal doporučení na vědomí. Stanovisko 
nevyvolalo změnu dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel požádal o stanovisko SEA písemností č.j. 
ORM/19/1888/LAR ze dne 10.10.2019, k žádosti 
přiložil kopie stanovisek, připomínky podány nebyly, 
pro informaci přiložil i námitky a následně písemné 
sdělení, že nesouhlasná stanoviska budou 
respektována.  
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2. Plocha VP – Z340 bude zahrnuta do zastavěného 
území jen částečně (dle požadavku MěÚ  
Turnov).  
3. Zastavitelná plocha Z2 – Z1 nebude vymezena 
(dle požadavku MěÚ Turnov a KÚLK - orgánu  
ochrany ZPF).  
4. Zastavitelná plocha Z2 – Z2 nebude vymezena 
(dle požadavku KÚLK - orgánu ochrany ZPF).  
5. Do změny územního plánu budou zapracovány 
závěry z dokumentace SEA, konkrétně následující 
požadavky:  
a. Využití prostoru pod parkovištěm Z1-Z33 (DS) 
pro zázemí hotelu bude podmíněno 
hydrogeologickým posouzením (také dle 
požadavku KÚLK - orgánu ochrany vodního  
hospodářství).  
b. Ve „Specifických podmínkách využití“ Kap. F.2.2. 
ÚP Turnov bude uvedena podmínka využití  
plochy Z1-Z31: „výstavba v ploše je podmíněna 
napojením na kanalizaci“. Odkanalizování  
plochy řešit komplexně včetně návaznosti na již  
zpracovanou územní studii I. etapy  
a plánovanou intenzifikaci ČOV Turnov. Bude 
zajištěna protihluková ochrana plochy.  
c. V konkrétní projektové dokumentaci záměrů v 
zastavitelných plochách bude upřednostněno  
řešení s minimalizujícím vlivem na ZPF, především 
na půdy vysoké bonity.  
d. Při povolování zástavby na plochách odnímaných 
ze ZPF bude postupováno tak, aby byla zachována 
možná zemědělská obslužnost neodňatých 
zemědělsky obhospodařovaných  
pozemků, a aby odnímané pozemky byly co 
nejúčelněji využity.  
e. Před zahájením výstavby objektů na současných 
zemědělských plochách bude provedeno na  
základě pedologického průzkumu oddělení skrývky 
ornice v plné mocnosti orničního profilu a  
dále bude zajištěno její hospodárné využití na 
jiných konkrétně vymezených pozemcích. Pokud  
bude ornice po nějakou dobu deponována, nesmí 
dojít žádným způsobem k jejímu znehodnocení.  
f. Při realizaci záměrů v zastavitelných plochách 
bude zajištěno provedení záchranného  
archeologického výzkumu.  

Stanovisko SEA vydal KULK 24.10.2019 pod č.j. KULK 
76943/2019, doručeno bylo pořizovateli dne  
25.10.2019, vedeno pod ev.č. 69226/19-MUTU.  
 
Pokyn zpracovateli pro respektování uvedených 
podmínek. 

 

5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 

 
KÚ LK, 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, uplatňuje k Návrhu 2. změny ÚP Turnov, 
dokumentace určená pro veřejné projednání 
(zkrácený způsob), tyto požadavky:  

 

5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
 
 

Plocha RR-Z2-Z1 bude z dokumentace vyjmuta na 
základě nesouhlasu dotčených orgánů z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu a z hlediska 
ochrany přírody a krajiny. Bude ponechán stávající 
stav (plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost). 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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plocha Z2-Z1, k.ú. Malý Rohozec, výměra plochy 1969 
m2 – souhlasí za předpokladu využití hřiště 
(sportoviště) bez jakýchkoli staveb, dále budou 
dodrženy podmínky ve II. st. OPVZ Dolánky, 

 
plocha Z2-Z2, k.ú. Turnov, výměra plochy 1532 m2 – 
požadujeme dodržet podmínky II. st. OPVZ Turnov – 
Nudvojovice, budoucí objekt bude zásobován pitnou 
vodou z vodovodního řadu a odkanalizování bude 
napojením na kanalizační řad,  

 
 

plocha Z1-Z33, k.ú. Turnov (p.p.č. 2818/7) – umožnění 
využití prostoru pod parkovištěm pro zázemí hotelu, 
zejména pro umístění stavby související s provozem 
komerční plochy – souhlas za předpokladu dodržení 
podmínek ve II. st. OPVZ Turnov – Nudvojovice, v 
případě realizace vrtů jako zdroje pitné vody, 
případně pro tepelná čerpadla apod., předložení 
hydrogeologického posouzení záměru správci 
ochranného pásma, tj. SČVK, a.s..  

 
Odůvodnění:  

Návrh 2. změny ÚP Turnov, dokumentace určená pro 
veřejné projednání (zkrácený způsob) v části, která se 
dotýká zájmů chráněných vodním zákonem, řeší 
změny na plochách Z2-Z1, Z2-Z2 a Z1-Z33.  

Na ploše Z2-Z1 je změnou územního plánu navrženo 
využití plochy jako hřiště (sportoviště) bez jakýchkoli 
staveb z důvodu stanoveného II. stupně ochranného 
pásma vodního zdroje Dolánky Turnov a III. stupně 
ochranného pásma Káraný.   

Plocha Z2-Z2 se též nachází ve stanoveném OPVZ, 
proto krajský úřad požaduje napojení budoucího 
objektu na vodovodní a kanalizační řad.  

Plocha Z1-Z33 navrhuje umožnění využití prostoru pod 
parkovištěm pro zázemí hotelu, zejména pro umístění 
stavby související s provozem komerční plochy. 
Krajský úřad souhlasí za předpokladu dodržení 
omezení vyplývajících ze stanoveného II. stupně 
ochranného pásma vodního zdroje Dolánky Turnov, 
III. stupně ochranného pásma Káraný a předložení 
hydrogeologického posouzení záměru správci 
ochranného pásma, tj. SČVK, a.s..  

K ochraně vodních zdrojů je třeba přistupovat tak, aby 
byly vodní zdroje bezpečně ochráněny a stavebními 
činnostmi nebyla ohrožena jejich kvalita a vydatnost. 

 
 
 
 
 

Plocha RR-Z2-Z2 bude z dokumentace vyjmuta na 
základě nesouhlasu dotčeného orgánu z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu. Bude 
ponechán stávající stav (plocha RR – Rekreace-
zahrádkaření). Stanovisko nevyvolalo změnu 
dokumentace. 

 
Pokyn zpracovateli k doplnění uvedených podmínek 
k ploše DS – Z1 – Z33. 

6) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

KÚ LK, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
orgán státní správy lesů, dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního 
zákona příslušný k uplatnění stanoviska k územně 

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. 
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plánovací dokumentaci obce s rozšířenou působností 
souhlasí s Návrhem změny č. 2 ÚP Turnov.  

 
Odůvodnění:  
Návrh neobsahuje nové zábory pozemků určení k plnění 
funkcí lesa ani nemění stanovenou odstupovou 
vzdálenost nových staveb od lesa. 

7) 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 2. změny ÚP Turnov nedotýká 
zájmů chráněných tímto zákonem.  

 
Odůvodnění:  
Předložený 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: 

 
KÚ LK, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany 
ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) podle 
ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně ovzduší“), ve smyslu ustanovení § 11 
odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší, vydává v 
předmětné věci následující stanovisko. 

 
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že Návrh 2. změny ÚP 
Turnov, dokumentace určená pro  
veřejné projednání (zkrácený způsob) neobsahuje žádné 
skutečnosti či údaje, které by byly v rozporu se zájmy 
chráněnými zákonem o ochraně ovzduší a předpisy 
vydanými k jeho provedení.  Orgán ochrany ovzduší 
neuplatňuje k Návrhu 2. změny ÚP Turnov, dokumentaci 
určené pro veřejné projednání (zkrácený způsob) 
připomínky.  

  
Odůvodnění:  
Návrh 2. změny ÚP Turnov, dokumentace určená pro 
veřejné projednání (zkrácený způsob) se nedotýká zájmů 
na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti 
krajského úřadu. 

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: 
 

KÚ LK, odbor dopravy dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění souhlasí s upraveným a posouzeným Návrhem 2. 
změny ÚP Turnov. 

9) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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10) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu: 
 

KÚ LK, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
jako nadřízený orgán upozorňuje, že stanovisko z 
hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle § 55b odst. 4 stavebního zákona 
vydá ve lhůtě 30 dnů poté, co od pořizovatele obdrží 
kopie stanovisek, připomínek a výsledků konzultací k 
návrhu předmětné dokumentace. 

 
 
 
Pořizovatel písemností č.j. ORM/19/1887/LAR ze dne 
10.10.2019 požádal Krajský úřad Libereckého kraje 
o stanovisko z hlediska nadřazené dokumentace 
(přílohami byly stanoviska dotčených orgánů, pro 
informaci i námitky a sdělení, že připomínky nebyly 
uplatněny, konzultace neproběhly). Krajský úřad 
Libereckého kraje vydal 06.11.2019 stanovisko č.j. 
OÚPSŘ//201/2019/OÚP, KULK 82978/2019, jehož 
závěrem je souhlas s předloženým návrhem Změny č. 
2 Územního plánu Turnov a potvrzení, že lze zahájit 
řízení o vydání změny po zapracování informací o 
koridoru ŽD8 a Aktualizaci č. 2 a 3 Politiky územního 
rozvoje České republiky. 
 
Pokyn zpracovateli k doplnění uvedených informací. 

 

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. 2 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 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále též jen 

„ZPF“) je zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu.  

Změna č. 2 aktualizuje vymezení zastavěného území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. Využité části 

zastavitelných ploch, vymezených ÚP Turnov, jsou změnou č. 2 zahrnuty do zastavěného území jako plochy 

stabilizované. Tyto plochy snižují vymezený rozsah zastavitelných ploch platného ÚP, viz kapitola 9.1. Aktualizace 

zastavěného území se nevyhodnocuje z hlediska záboru ZPF. 

Změna č. 2 Nevymezuje nové zastavitelné plochy.  

Změna č. 2 zrušením využitých (částí) rozvojových ploch (viz kapitola 9.3.1) snižuje jejich celkový rozsah 

v ÚPD města Turnov o 15,8 ha. Z tohoto množství cca 13,5 ha představovaly plochy zastavitelné (nově součástí 

zastavěného území).  
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15.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění 

funkce lesa 

Změna č. 2 nevymezuje zastavitelné plochy, vyžadující zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Grafické znázornění vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 2 na ZPF 

a PUPFL je obsahem výkresu č. 2 grafické části Odůvodnění Změny č. 2 (Výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu).  

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Vyhláška č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172  

Zpracovává pořizovatel. 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 

vč. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Námitka č. 1 

Námitku podal: oprávněný investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 

Hradec Králové, IČ: 70890005, IDDS: dbyt8g2 

Doručena dne: 23.09.2019, ev.č. 62083/19-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: - 

Obsah námitky: 

Vyjádření správce povodí, značka PLa/2019/037512 z 19.09.2019 

K předmětnému návrhu Změny č. 2 Územního plánu města Turnov nemáme námitek, předloženým návrhem nejsou 

dotčeny zájmy Povodí Labe, státní podnik a ani nebudou omezeny povinnosti správce toků v daném území.  

Pro informaci uvádíme, že v rámci projektu „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti 

povodí Horního a středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe“ byla zpracována nová studie hydrodynamických 

modelů a map povodňového nebezpečí pro tok Jizera (IDVT 10100009) ř. km. 0,000 – 83,000, která poskytuje 

aktuální informace o hloubkách, rychlostech a rozlivech v území. Mapa záplavového území zahrnuje záplavové čáry 

pro průtokové scénáře Q5, Q20, Q100.   

Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik je součástí procesu plánování ve vodním hospodářství 

a tyto mapy jsou také regulativem v procesu územního plánování.   

Řešené území se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem, kde je v souladu s cíli Plánu pro zvládání 

povodňových rizik (PpZPR) schváleného usnesením vlády ČR v prosinci 2015 třeba zohlednit principy protipovodňové 

prevence v územně plánovacích dokumentacích obcí, zejména nevytvářením nových ploch v nepřijatelném riziku. 

Pro oblasti s významným povodňovým rizikem byly zpracovány mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik, 

které vychází z míry ohrožení území povodňovým nebezpečím a kategorií zranitelnosti (využití) daného území. 

Přijatelné riziko pro jednotlivé kategorie využití území a klasifikace území podle míry povodňového ohrožení je 

součástí kapitoly 4. Plánu pro zvládání povodňových rizik a jsou také součástí Limitů využití území (příručka Limity 

využití území 4.1.121 Povodňové riziko).  

Mapy povodňového ohrožení jsou také součástí územně analytických podkladů na stránkách Povodí Labe, státní 

podnik www.pla.cz (sledovaný jev č. 119). 

Odůvodnění námitky: - 

Vyhodnocení námitky č. 1: Námitka nevyvolala změnu dokumentace. 
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Odůvodnění vyhodnocení námitky: 

Procesně dle § 52 odst. 2 stavebního zákona oprávněný investor uplatňuje námitky. Pořizovatel proto prověřil 

obsah námitky a došel k závěru, že podání vykazuje pouze informační charakter, přičemž tyto informace nelze 

zahrnout do územně plánovací dokumentace, protože jsou buď nad rámec její podrobnosti, nebo vyplývají 

z legislativy. 

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, záplavové území Q100 i aktivní zóna záplavového území jsou 

automatickou součástí územně analytických podkladů. 

Návrh rozhodnutí o námitce standardním způsobem vyhovuje se / nevyhovuje se pro účely rozhodnutí 

zastupitelstva zde prakticky nelze aplikovat. 

Námitka č. 2 

Námitku podal: oprávněný investor GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, IDDS: 
rdxzhzt 

Doručena dne: 25.09.2019, ev.č. 62630/19-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: - 

Obsah námitky: 

V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě GasNet, s.r.o.: vysokotlaké plynovody, 

zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, středotlaké plynovody a přípojky. K návrhu změny č. 2 Územního plánu 

Turnov nemáme žádné námitky. 

Odůvodnění námitky: Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, 

s.r.o., platných k datu tohoto stanoviska. 

Vyhodnocení námitky č. 2: Námitka nevyvolala změnu dokumentace. 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: 

Procesně dle § 52 odst. 2 stavebního zákona oprávněný investor uplatňuje námitky. Pořizovatel proto prověřil 

obsah námitky a došel k závěru, že má pouze informativní charakter. Uvedené informace jsou automatickou 

součástí územně plánovacích podkladů. Podání námitky se sdělením, že námitky se neuplatňují, považujeme za 

nadbytečné a kontraproduktivní, přesto s ním muselo být procesně naloženo v souladu s legislativou. Návrh 

rozhodnutí o námitce standardním způsobem vyhovuje se / nevyhovuje se pro účely rozhodnutí zastupitelstva zde 

prakticky nelze aplikovat. 

Námitka č. 3 

Námitku podal: oprávněný investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 
49099451, IDDS: f7rf9ns  

Doručena dne: 01.10.2019, ev.č. 64062/19-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: - 

Obsah námitky: 

S předloženým návrhem Změny č. 2 Územní plánu Turnov souhlasíme za dodržení následujících podmínek: 

1. Plocha pro plánované hřiště je umístěna v OPVZ II. st. vodního zdroje Dolánky. V souvislosti s tím požadujeme 

dodržení podmínek OPVZ II st. a to zejména: 

1.1. je zakázáno narušování půdního krytu a provádění jakýchkoli činností či staveb, které nesouvisí s provozem 

jímacího objektu, zakázány jsou výkopové práce a zásahy do krycí vrstvy horninového prostředí v hloubce vyšší 

než 1 m pod terén nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše 

větší než 100 m2. 
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1.2. pesticidy a jiné přípravky pro ochranu rostlin mohou být používány pouze v případě, když fyzické a právnické 

osoby provozující zemědělskou výrobu doloží, že použití těchto přípravků je v souladu s pokyny uvedenými v 

„seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin" vydaného Ministerstvem zemědělství ČR. Použití těchto 

přípravků podléhá schválení osoby, která vlastní platné povolení k odběru podzemní vody. 

1.3. je zakázáno parkování vozidel a mechanizmů mimo nezpevněné plochy se zabezpečeným odtokem 

srážkových vod. 

2. Pozemek zóny Z2-Z2 v k.ú. Turnov - parcela ppč. 3804/1 k.ú se nachází v II. st. OPVZ Turnov - Nudvojovice - 

požadujeme dodržet podmínky OPVZ II. st.. Napojení chatky na veř. sítě bude realizováno stávajícími přípojkami 

vody a kanalizace. 

3. Pozemek zóny Z1-Z33 k.ú. Turnov - ppč. 2818/7 se nachází v II. st. OPVZ Turnov - Nudvojovice - požadujeme 

dodržet podmínky OPVZ II. st.. 

4. S případnou realizací nových vrtů v OPVZ jako zdrojů pitné vody, případně pro tepelná čerpadla apod. 

nesouhlasíme a vždy v takovýchto případech požadujeme předložit hydrogeologické posouzení záměru. 

5. Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti) realizací či následným užíváním plánovaného 

záměru, bude naše společnost požadovat náhrady. 

6. U stávajících sítí ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. je nutno respektovat ochranná pásma (dle 

zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 kdy je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních 

řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny 

potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m), 

ochranná pásma musí zůstat nezastavěná a trvale přístupná pro provoz a údržbu. 

7. V případě budoucího provozování navržené vodohospodářské infrastruktury je nutné, aby se obecné technické 

požadavky na vodohospodářské, (dále jen VH) stavby řídily především závaznými právními předpisy, technickými 

normami a na území působnosti konkrétního vlastníka VH infrastruktury. Pro návrh je tedy nutné respektovat 

„Technické standardy" schválené tímto vlastníkem a provozovatelem, které jsou k dispozici na webových stránkách 

majitelů infrastruktury a na webových stránkách provozovatele. 

8. Případná opatření k odstranění technické nemožnosti napojení dalších odběratelů či související  

vodohospodářské infrastruktury na stávající vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) ve správě 

Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (zkapacitnění sítí a objektů včetně jejich zařízení, opatření k úpravě 

tlakových poměrů, atp.) je nutné projednat a odsouhlasit s vlastníkem VHI, kterým je Vodohospodářské sdružení 

Turnov. Náklady spojené s těmito opatřeními nese vždy subjekt, jehož požadavky tuto potřebu vyvolaly. Podkladem 

k takovému projednání s vlastníkem VHI je vždy stanovisko provozovatele k navrhovanému opatření. 

9. Upozorňujeme, že toto vyjádření není souhlasem k napojení na infrastrukturu provozovanou naší společností. K 

přímému zásobování pitnou vodou se provozovatel vyjádří na základě předložené žádosti o možnost napojení. 

Odůvodnění námitky: - 

Vyhodnocení námitky č. 2: Námitka nevyvolala změnu dokumentace. 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: 

Procesně dle § 52 odst. 2 stavebního zákona oprávněný investor uplatňuje námitky. Pořizovatel proto 

prověřil obsah námitky a došel k závěru, že má pouze informativní charakter. Uvedené informace jsou nad rámec 

podrobnosti územního plánu a netýkají se předmětu řešení. Návrh rozhodnutí o námitce standardním způsobem 

vyhovuje se / nevyhovuje se pro účely rozhodnutí zastupitelstva zde prakticky nelze aplikovat. Námitka sama o 

sobě nevyvolala změnu dokumentace. 



Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  64 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Vyhláška č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172  

Zpracovává pořizovatel. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
UPLATNĚNÝCH V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 

vč. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Nebyla uplatněna žádná připomínka.  
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PŘÍLOHA Č. 1 – TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

Text s vyznačením změn: 

původní text 
nový text 
vypuštěný text 

Pozn. Text s vyznačením změn je číslován samostatně (začíná od str. 3 vzhledem k absenci titulních listů). 
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B. 2. ZPŮSOB VYUŽITÍ ÚZEMÍ MĚSTA 6 

Urbanistická koncepce 7 

Koncepce uspořádání krajiny 7 
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

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 a Změnou č. 2 Územního 
plánu Turnov k datu 29. 3. 2019. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části 
dokumentace. 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANA 
A ROZVOJ JEHO HODNOT 

B. 1. Koncepce rozvoje území města 

Rozvoj území města je koncipován na těchto zásadách: 

▪ Řešeným územím je celé správní území města Turnov, které je tvořeno pěti katastrálními 
územími: Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Malý Rohozec a Bukovina u Turnova.  
Správní obvod města Turnov tvoří celkem 13 městských částí: Turnov (včetně 
Nudvojovic), Daliměřice, Mašov, Pelešany, Kadeřavec, Hrubý Rohozec, Malý Rohozec, 
Bukovina, Kobylka, Dolánky, Loužek, Vazovec a Mořiny. Celková rozloha řešeného území 
je 2.273 ha. 

▪ Kulturní a architektonické dědictví města a jeho dochované urbanistické hodnoty jsou 
chráněny. 

▪ Stávající urbanistická a architektonická struktura a kompozice města a jeho místních 
částí je zachována. Nově navržené zastavitelné plochy tuto strukturu zohledňují. 

▪ stávající rozložení ploch s rozdílným způsobem využití v městských částech Bukovina, 
Daliměřice, Dolánky, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, 
Mašov, Mokřiny, Pelešany, Turnov a Vazovec je respektováno  

▪ Regulační zásady výstavby funkční i prostorové jsou stanoveny s ohledem na zachování 
míst krajinného rázu a estetické úrovně obrazu města a s ohledem na celkové 
uspořádání krajiny. 

▪ Koridory dopravních staveb mezinárodního, celostátního a regionálního významu jsou 
vymezeny jako územní rezervy. Využití navržených ploch přestavby a zastavitelných 
ploch, či jejich částí uvnitř koridorů územních rezerv se podmiňuje upřesněním tras 
dopravních staveb a etapizací výstavby. 

▪ Počet obyvatel Turnova se v posledních letech pohybuje kolem čísla 14.500 s 
předpokládaným nárůstem dle odborného odhadu zpracovatele na 15.300 obyvatel v 
časovém horizontu 15 let.  

B. 2. Způsob využití území města 

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž prostorové vymezení 
a funkce je patrná z výkresu č. 2: „Hlavní výkres“ v měřítku 1:5000. Vymezením nových 
zastavitelných ploch a ploch nezastavěného území města nedochází k výraznému narušení 
stávající urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny v řešeném území. 
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Urbanistická koncepce 

Stávající urbanistická koncepce je zachována. Je respektováno uspořádání města kolem 
historického jádra – centra, uliční síť, dominanty města, stávající charakter sídla a hladina 
zástavby. Územní plán Turnov (ÚP) stanovuje v kapitolách C a F podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě 
podmíněně přípustné využití). Dále ÚP Turnov stanovuje základní podmínky prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) a vymezuje koridory územních rezerv.  ÚP dále 
vymezuje plochy změn využití území a k obnově znehodnoceného území (tzv. brownfields).  
Při řešení ploch bydlení jsou diferencovány možnosti využití ploch pro rodinné domy, stavby 
rodinné rekreace i přípustnost dalšího účelu využití, drobných provozoven, ubytování, a to s 
regulativy bez snižování kvality prostředí okolních obytných ploch. 

Koncepce uspořádání krajiny 

Ve vazbě na uspořádání krajiny řeší ÚP Turnov vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
v nezastavěném území, tj. zpravidla ploch orné půdy a trvalých travních porostů, ploch lesních, 
vodních a vodohospodářských a ploch zeleně.  

ÚP navrhuje koncepci uspořádání krajiny a ochrany životního prostředí v těchto tematických 
okruzích: 

▪ uspořádání krajiny 

▪ ochrana přírody a krajiny  

▪ prostupnost volné krajiny 

▪ ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa 

▪ ochrana před povodněmi 

▪ ochrana nerostného bohatství, geologické jevy 

▪ hygiena životního prostředí 

Koncepce uspořádání krajiny a ochrany životního prostředí v ÚP Turnov vychází zejména z 
těchto základních požadavků:  

(1) na kvalitu životního prostředí a přírodních zdrojů,  

(2) na prostupnost krajiny,  

(3) na zajištění ekologické stability a diverzity v území,  

(4) na ochranu krajinného rázu,  

(5) na stabilizaci chráněných prvků přírody,  

(6) na uvážený územní rozvoj sídel,  

(7) na vytvoření podmínek pro rekreační využití území,  

(8) na nezávadné životní prostředí.  

Jejím cílem je dosáhnout harmonie mezi těmito požadavky. 

 

Mimo zastavitelné území města se stanovuje, že v rámci pozemkových úprav lze měnit využití 
území bez nutnosti změny územního plánu, a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, 
zahrada, trvalé travní porosty, vodní plocha a pozemky určené k plnění funkcí lesa; na těchto 
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pozemcích zároveň umožňuje vybudování účelových komunikací zajišťujících přístup na ně a 
jejich dopravní obsluhu. Respektují se ochranná a bezpečnostní pásma od zařízení veřejné 
infrastruktury a patřičné vzdálenosti při navrhování funkčních ploch od stávajících hřbitovů, 
zemědělských areálů s provozovanou zemědělskou výrobou, která dosud nemají stanoveno 
ochranné pásmo.  

Koncepce uspořádání krajiny a ochrany životního prostředí je vymezena ve výkresu č. 2: Hlavní 
výkres.  

B. 3. Cíle ochrany a rozvoje hodnot 

ÚP Turnov se naplňují požadavky a podmínky pro koordinovaný a harmonický rozvoj města 
především v oblasti bydlení, administrativy, obchodu, výroby a skladování, dopravy 
a veřejných prostranství. Rozvoj města a celého řešeného území sleduje splnění následujících 
základních cílů a požadavků ochrany a rozvoje jeho hodnot: 

Kulturní hodnoty území 

▪ respektovat zapsané nemovitých kulturní památky a objekty v památkovém zájmu 
vymezením ploch změn využití území a zastavitelných ploch s vhodným, nerušícím 
funkčním určením 

▪ rozmístěním ploch změn využití území a zastavitelných ploch a jejich regulací jsou 
respektovány urbanistické hodnoty území: centrum a dominanty, hladina zástavby, 
výška nové zástavby nenarušuje pohledové osy na dominanty, 

▪ vymezením ploch veřejné a ostatní sídelní zeleně a veřejných prostranství je 
respektován záměr na obnovu Františkánské zahrady a dalších veřejných prostranství 
s veřejnou zelení 

▪ celé řešené správní území města Turnova, kterého se ÚP týká, je územím 
s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o ochraně kulturních památek. Na řešeném 
území se nacházejí cenné archeologické lokality I. kategorie, zapsané do státního 
archeologického seznamu ČR. 

Přírodní hodnoty území 

▪ chránit a posilovat stávající přírodní a kulturně historické hodnoty chráněných prvků 
přírody a chráněných území 

▪ chránit krajinný ráz a posilovat jeho přírodní a kulturní hodnoty  

▪ stabilizovat plochy lesa s důrazem na lesy zvláštního určení a lesy ochranné 

▪ stabilizovat plochy mimolesní zeleně, posilovat jejich zastoupení ve volné zemědělské 
krajině 

▪ chránit zemědělský půdní fond I. a II. třídy ochrany jako přírodní bohatství 

▪ zachovat a podporovat plnohodnotnou prostupnost krajiny  

▪ zajistit ochranu před povodněmi umožněním navýšení přirozené retence v území a 
respektováním záplavového území 

▪ respektovat sesuvná území a předcházet škodám na životním prostředí vyplývajícím 
z aktivace sesuvů  
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▪ klást důraz na kvalitní a zdravé životní prostředí, omezovat záměry v území tvořící 
zdroje znečištění, navrhovat plochy asanace k opětovnému ozdravění území 

Civilizační hodnoty území 

Dopravní infrastruktura: 

(1) formou územní rezervy jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury a 
zabezpečena jejich ochrana,  

(2) návrhem dopravní koncepce se zlepšuje využití a navrhuje rozvoj stávající 
dopravní infrastruktury, 

(3) nově navržené zastavitelné plochy jsou dopravně navázány na stávající a 
prodloužené místní komunikace, 

(4) návrhem dopravní koncepce města je respektována „Normová kategorizace 
krajských silnic II. a III. třídy“, kterou schválilo Zastupitelstvo LK. Jedná se o 
silnice II/283, která má návrhovou kategorijní šířku S 9,5/60, a II/610 
s návrhovou kategorijní šířkou S 9/70 a dále silnice III/2797, III/27920, 
III/27926, III/2832, III/2834, III/28314, III/28315 a III/28719 s návrhovou 
kategorijní šířkou S 7,5/60, o silnici III/2835 s návrhovou kategorijní šířkou S 
6,5/60, a o silnice III/01018, III/27927, III/2831 a III/28728, které mají 
návrhovou kategorijní šířku S 6,5/50,  

(5) v návrhu dopravy je zpracováno koncepční řešení turistického koridoru 
Greenways Jizera na území města, 

(6) problematika bezmotorové dopravy je řešena návrhem hlavních pěších a 
cyklistických tras, včetně požadavku na nutné minimální šířky těchto 
komunikací a koridorů, 

(7) návrh koncepce dopravy zahrnuje stávající plochy drážní dopravy a 
transformaci části drážních pozemků na polyfunkční území a plochy silniční 
dopravy, chrání koridory pro modernizaci tratí ČD 070, 030 a 041,  

(8) návrhem odstavných ploch a jejich regulací je řešena potřeba veřejných 
parkovacích ploch. 

Technická infrastruktura: 

(1) Návrhem urbanistické koncepce je respektováno využití a účelný rozvoj 
stávající technické infrastruktury, její ochranná a bezpečnostní pásma. 

(2) Návrh nových zastavitelných ploch předpokládá rozvoj vodovodní sítě 
v okrajových částech území a v místech nově navrhovaných rozvojových lokalit. 

(3) Návrh soustředěné zástavby v Daliměřicích, Károvsku, Hruštici, Durychově a Na 
Kamenci předpokládá připojení na stávající čistírnu odpadních vod, rovněž u 
ostatních ploch změn využití území a zastavitelných ploch je řešeno napojení 
na stávající čistírnu odpadních vod, jsou zapracovány výstupy projektu Čistá 
Jizera. 

(4) Návrhem koncepce odkanalizování dešťových vod (dešťová kanalizace), 
především v obytných částech města s velkým podílem zpevněných ploch a 
v sesuvných územích jsou vytvořeny základní předpoklady pro stabilizaci 
sesuvných území ve městě.  
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(5) Provedením bilančních výpočtů je stanoven výhledový elektrický příkon 
navrhovaných lokalit pro výstavbu, navrženy možnosti jejich napojení na 
elektrické rozvody a potřebná zařízení pro zásobování elektrickou energií. 

(6) Na základě zpracované územní energetické koncepce města se podporuje 
intenzivní využití stávající energetické infrastruktury (zemní plyn a CZT). 

(7) Koncepce odpadového hospodářství města respektuje Plán odpadového 
hospodářství města. Navrženou koncepcí nakládání s odpady nejsou 
navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu, je respektovat 
stávající systém, tj. svoz mimo řešené území. 

Pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo technické 
infrastruktury, jsou v grafické části dokumentace návrhu vyznačeny koridory dopravní a 
technické infrastruktury od bodů napojení. Inženýrské sítě jsou graficky znázorněny včetně 
uličních sítí. Zastavitelná plocha není graficky podrobněji řešena, pokud není tímto řešením 
zapotřebí vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit veřejně prospěšnou stavbu. Pro 
možnost posouzení kapacity technické infrastruktury je u zastavitelných ploch uvažováno 
s kalkulační velikostí pozemku 1000 m2 na 1 rodinný dům, včetně podílu na ploše veřejných 
komunikací. 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE MĚSTA, VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ 

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 

BV Z17 BV17 Z Malý Rohozec 3802 

BV Z20 BV20 Z Malý Rohozec 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 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

RR Z38 RR38 Z Bukovina u Turnova 210 

BV Z39 BV39 Z Malý Rohozec 528 

BV Z42 BV42 Z Daliměřice 3878 

ZV P43 ZV43 P Daliměřice 1685 

BV Z45 BV45 Z Bukovina u Turnova 493 

BV Z46 BV46 Z Daliměřice 3865 

VP Z52 VP52 Z Daliměřice 61916 

TI Z57 TI57 Z Bukovina u Turnova 716 

TI Z59 TI59 Z Bukovina u Turnova 214 

OK Z66 OK66 Z Turnov 6868 

ZSP P68 ZSP68 P Turnov 13122 

ZSP P71 ZSP71 P Turnov 2828 

DS Z74 DS74 Z Turnov 7806 

BI Z75 BI75 Z Turnov 
22305  
21333 

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 
22117 

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 
8013 

BI Z105 BI105 Z Turnov 
14937 
14044 

BI Z106 BI106 Z Turnov 2742 

ZSP P107 ZSP107 P Turnov 4819 

OV Z108 OV108 Z Turnov 
6240 
5141 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

OS Z110 OS110 Z Turnov 3785 

BI Z111 BI111 Z Turnov 1868 

BS Z112 BS112 Z Turnov 4393 

BI Z114 BI114 Z Turnov 
15201 
14229 

MK Z116 MK116 Z Turnov 16364 

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 
1180 

ZSP P134 ZSP134 P Turnov 2058 

ZSP P366 ZSP366 P Turnov 913 

ZSP P365 ZSP365 P Turnov 
577 
343 

ZSP P140 ZSP140 P Turnov 
2783 
1815 

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 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

6028 

BV Z179 BV179 Z Turnov 
12787 
11835 

MK Z184 MK184 Z Turnov 3509 

BV Z185 BV185 Z Turnov 5511 

BI Z187 BI187 Z Turnov 
7865 
7657 

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 

BI Z199 BI199 Z Turnov 
7239 
5339 

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 5999 

MK Z211 MK211 Z Turnov 2096 

OK Z212 OK212 Z Turnov 2089 

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 2865 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

ZSP P247 ZSP247 P Turnov 14835 

BI Z249 BI249 Z Turnov 
15383 
14689 

OV Z251 OV251 Z Turnov 
4105 
1032 

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 

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 
6792 
4033 

BV Z293 BV293 Z Mašov u Turnova 1351 

BV Z297 BV297 Z Mašov u Turnova 2393 

BV Z299 BV299 Z Turnov 1364 

BV Z307 BV307 Z Mašov u Turnova 4630 

BV Z312 BV312 Z Mašov u Turnova 
12091 

8147 

BV Z313 BV313 Z Mašov u Turnova 1874 

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 

15264 

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 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

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 
17204 

BI Z278 BI278 Z Turnov 3107 

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 
4079 
2799 

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 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 

9981 

BV Z378 BV378 Z Bukovina u Turnova 619 

ZSP P393 ZSP393 P Turnov 37 

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 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

BV Z347 BV347 Z Mašov u Turnova 
5172 
4221 

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 10988 

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 
3152 

BV Z344 BV344 Z Mašov u Turnova 2620 

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 
62194 

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, BS Z1-Z31 Z1-Z31 Z Daliměřice 280639 

ZV Z1-Z32 Z1-P32 
Z1-Z32  
Z1-P32 Z P 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. 1B: VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

BV 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 
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C. 2. Vymezení systému sídelní zeleně 

Sídelní zeleň města Turnov je vytvářena následujícími druhy ploch s rozdílným způsobem 
využití:  

a) ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 

b) ZSP - zeleň sídelní a přírodního charakteru  

c) NL - plochy lesní  

d) NS - plochy nezastavěného území – smíšené 

e) Z - orná půda, trvalé travní porosty 

Součástí systému zeleně města Turnov jsou dále významné krajinné prvky (registrované i 
definované § 3, písm. b) zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů), památné stromy a stromořadí a přechodně chráněné plochy. Výše uvedený systém 
zeleně doplňuje zeleň v plochách s jinou dominantní funkcí, např. sídlištní zeleň na plochách 
bydlení v bytových domech, nebo doprovodná či izolační zeleň na plochách dopravní 
infrastruktury, či na plochách výroby a skladování, plochách občanského vybavení, apod. 
Stávající i nově navržené plochy zeleně jsou zakresleny s uvedením jejich funkce ve výkresu č. 
2: Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny. 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ 
PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

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“.  

D. 1. Dopravní infrastruktura 

D. 1. 1.  Železniční doprava 

a) ÚP zachovává stávající systém kolejové dopravy a respektuje jeho ochranná 
pásma. 

b) ÚP stabilizuje plochy DZ pro modernizaci tratí ČD 030, 070 a 041.  
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c) ÚP respektuje koridory uvedené v ZÚR Libereckého kraje:   

 
Koridory mezinárodního významu 
Železniční spojení Praha-Mladá Boleslav-Turnov-Liberec-Frýdlant-Černousy/ Zawidów (PL) 
ZÚR LK zpřesňuji koridor kombinované dopravy KD1 navrženy PÚR ČR (2008), Zawidów - 
Frýdlant - Liberec - Praha. 
Vymezení: 
D26 úsek hranice LK - Turnov - Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, 
zdvojkolejnění. 
Vymezení: 
D26R úsek Turnov – Čtveřín.  
 
Napojení na Královéhradecký kraj: 
Vymezení: 
D29A úsek Turnov - Rovensko pod Troskami, modernizace jednokolejné trati s novostavbami 
dílčích úseků, elektrizace. 
Vymezení: 
D31A úsek Turnov - Semily – Košťálov, optimalizace trati, elektrizace. 
 
Tyto koridory dopravní infrastruktury jsou v rámci ÚP Turnov zpřesněny v rozsahu 
stabilizovaných ploch DZ. 

D. 1. 2.  Silniční doprava 

ÚP navrhuje v režimu územní rezervy (ÚR 1 DO 1B) koridor kapacitní silnice S5 ve smyslu PÚR 
ČR 2008 a ZÚR LK. V rámci PÚR ČR je účelem vymezení koridoru dopravy jeho územní ochrana 
pro umístění pozemní komunikace, která svým vlivem a svým významem přesahuje území 
jednoho kraje. Tato územní ochrana je stanovena v souvislosti s řešením základní sítě 
kapacitních silnic (silnice, u kterých budou teprve stanoveny parametry) jejíž součástí je 
vymezen koridor S5.  Koridor umožňuje vybudování mimoúrovňových křižovatek včetně 
napojení logistického centra Přepeře a nové trasy silnice II/283  územím Turnova. 

Koridor vychází z MÚK Přepeře (z větší části na území obce Přepeře), vede souběžně se 
stávající  trasou elektrického vedení, prochází východně od Nudvojovic podél areálu firmy 
Kamax s.r.o. a mostem přechází řeku Jizeru. Dalším mostem překračuje říčku Libuňku a silnici 
III/27926 (ulice Sobotecká), kde vstupuje na k.ú. Mašov u Turnova, vede ve svahu nad údolím 
Libuňky přes stávající zahrádkářkou kolonii (navržen tunel Pelešany v délce 800 m). V místním 
části Pelešany mostem přes železniční trať č. 041 Turnov – Jičín a silnici I/35  přechází do 
prostoru Valdštejnska, kde je za areálem firmy Trevos  MÚK Valdštejnsko (zde je navržena 
přeložka silnice II/2835 s variantním řešením silnice II/283  ve směru Mírová pod Kozákovem). 

Tím jsou respektovány koridory uvedené v ZÚR Libereckého kraje: D01B - územní rezerva pro 
kapacitní silnici S5, úsek Ohrazenice - Turnov - Rovensko pod Troskami - hranice LK (Úlibice) a 
D18C - územní rezerva pro silnici II/283, úsek Rovensko pod Troskami - Semily, napojení na 
kapacitní silnici S5 Variantní řešení dopravního napojení z koridoru kapacitní silnice S5 
(varianta B Turnov - Úlibice). 

Územní plán dále vymezuje plochy následujících staveb dopravní infrastruktury pro silniční 
dopravu: 



Odůvodnění změny č. 2 ÚP Turnov Příloha č. 1: Text s vyznačením změn 

 

ŽALUDA, projektová kancelář srovnávací text: 19 

a) Plochu  DS – Z270  pro vybudování křižovatky Na Kamenci pro napojení ulice na 

Kamenci na stávající silnici I/35 s možností odbočení všemi směry.  

b) Plochu DS – Z74  pro nový výjezd ze silnice I/10 do ulice Fučíkovy. 

c) Plochy DS – Z29, Z131, Z157, Z329 pro úpravy hlavních dopravních prostorů 

silnic II. a III. třídy (homogenizace). 

d) Plochu DS – Z385 pro vybudování místní komunikace s funkcí obchvatu centra 

v trase Okružní křižovatka Sobotecká – Koňský trh – křížení s ulicí Palackého.  

e) Plochu DS – Z5  pro rozšíření účelové komunikace Malý Rohozec – Mokřiny a 

přeřazuje ji do místních komunikací. 

f) Pro dopravní obsluhu rozvojových lokalit jsou navrženy plochy pro umístění 

místních komunikací. Minimální šířka dopravního prostoru místních komunikací 

je stanovena na 10m. 

ÚP vymezuje územní rezervu pro komunikaci, odlehčující centrum města v následujících 
variantách: 

a) ÚR 6 pro stavbu severozápadního obchvatu centra v trase křížení s ulicí Palackého – 

stávající autobusové nádraží – přemostění Malé Jizery – Rývovy sady - napojení na ulici 

Alej Legií (Žižkova); 

b) ÚR 7 pro stavbu severozápadního obchvatu centra v trase přemostění Malé Jizery – 

napojení na ulici Žižkovu; 

c) ÚR 8 pro stavbu jihovýchodního obchvatu centra města údolím Stebenky. 

D. 1. 3. Veřejná doprava 

a) Koncepce veřejné dopravy se nemění. 

b) Respektovat stávající vedení linek veřejné autobusové dopravy včetně polohy 
a rozmístění autobusových zastávek s časovou dostupností do 8 minut 
z převážné části obytných území. 

D. 1. 4. Pěší a cyklistická doprava 

a) Územní plán vymezuje regionálně významnou cyklotrasu „Greenways Jizera“. 

b) Územní plán vymezuje nové místní cyklotrasy.  

c) Územní plán ukládá vytvářet podmínky pro rozvoj každodenní i rekreační pěší 
a cyklistické dopravy s cílem postupné segregace od motorové dopravy a 
převádění do samostatných stezek a tras. 

d) Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství pro pěší a cyklistickou 
dopravu. 
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D. 1. 5. Doprava v klidu a dopravní zařízení 

a) Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury (DS) pro umístění nových 
parkovacích ploch:  DS – Z234 Výšinka, Rubínová a DS – Z257 Mašov, u Libuňky. 

b) Územní plán vymezuje nová parkoviště na veřejných prostranstvích, vyznačená 
ve výkrese dopravní infrastruktury:  PV – Z226 Výšinka, Rubínová a PV – Z172 
Sobotecká za ZŠ. 

c) Územní plán nevymezuje nové plochy pro dopravní zařízení. 

D. 2. Technická infrastruktura   

ÚP vymezuje 4 3 rozvojové plochy: dvě pro malé vodní elektrárny v Dolánkách TI – Z57 a Z59 
a dvě jednu pro trafostanici trafostanice TI – Z127 a  TI - Z120 na Károvsku.  

D. 2. 1. Zásobování vodou 

a) Při budování nových vodovodů a jejich zařízení postupovat v souladu s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 

b) Pro zásobování vodou využít stávající zdroje, které mají dostatečnou kapacitu. 

c) Navrhované vodovodní řady jsou vedeny ve veřejných prostorech (s výjimkou 
vodovodního řadu Ohrazenice – Průmyslová zóna Vesecko – Malý Rohozec). 

d) ÚP vymezuje trasu propojovacího vodovodního řadu Ohrazenice – Průmyslová 
zóna Vesecko  - Malý Rohozec (TI2 – viz VPS). 

D. 2. 2. Kanalizace 

a) Při budování nových kanalizací a jejich zařízení postupovat v souladu s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 

b) Veškeré splaškové odpadní vody z rozvojových ploch přivádět na centrální ČOV 
Turnov. 

c) Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch soukromých pozemků zachycovat 
přímo na těchto pozemcích, svedení do dešťové kanalizace povolit pouze 
v jihovýchodní části rozvojové plochy Durychov – Na Kamenci s ohledem na 
blízkost sesuvných území. 

d) Dešťové vody z komunikací a veřejných prostranství musí být zasakovány co 
nejblíže místa spadu, nebo svedeny do vhodného recipientu. Výjimka je 
přípustná pouze se souhlasem správce kanalizace. 

e) V jihovýchodní části rozvojové plochy Durychov – Na Kamenci vybudovat 
oddílnou kanalizaci, dešťové vody odvést do Libuňky za podmínek, schválených 
správcem vodního toku.  

D. 2. 3. Zásobování elektrickou energií 

a) ÚP respektuje ochranná pásma stávajících i nově budovaných elektrických 
vedení a rozvodných zařízení. 

b) ÚP navrhuje nové distribuční trafostanice 35/0,4. Plochy pro trafostanice a 
trasy připojení ke stávající síti musí být upřesněny a vymezeny v územním 
řízení. 



Odůvodnění změny č. 2 ÚP Turnov Příloha č. 1: Text s vyznačením změn 

 

ŽALUDA, projektová kancelář srovnávací text: 21 

D. 2. 4. Zásobování plynem 

a) ÚP respektuje ochranná a bezpečnostní pásma stávajících i nově budovaných 
plynovodů a plynárenských zařízení. 

b) Rozvojové plochy napojit na stávající STL plynovody s NTL regulací u každého 
objektu. 

c) Zemní plyn považovat nadále za hlavní topné médium. 

D. 2. 5. Vytápění 

a) Stávající systém CZT zůstane zachován, pro zásobování výstavby na rozvojových 
plochách teplem využít výkonovou rezervu stávajících výtopen. 

b) Energetickou koncepci navržených rozvojových ploch založit zásadně na 
dvojcestném zásobování energiemi a to: 

(1) elektrická energie + zemní plyn 

(2) elektrická energie + CZT 

(3) elektrická energie + ekologická paliva nezávislá na sítích 

D. 2. 6. Telekomunikace a radiokomunikace 

a) ÚP respektuje ochranná pásma komunikačních zařízení a vedení. 

b) Stávající systém vyhovuje i pro návrhové období a zůstane zachován. 

D. 2. 7. Odpadové hospodářství 

a) Stávající systém nakládání s odpady ÚP nemění. 

b) ÚP respektuje plán odpadového hospodářství města a kraje. 

D. 3. Občanské vybavení 

ÚP se vymezují následující nové plochy občanského vybavení: 

D. 3. 1. Komerční zařízení (OK) 

 ÚP vymezuje 6 5 ploch:  Z66  Ohrazenice, Z169  Koňský trh, Z205 Maškovka, Z212 u Lidlu, 
Z425 Bezručova, Šroubárna a Z434. 

D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS) 

ÚP vymezuje 5 ploch 3 plochy: 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 7 ploch: Z91 Hruštice, Z108 Alešova, Z145, Z251 hvězdárna, Z336 pod 
Valdštejnem, Z1-P04 a Z435. 
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D. 4. Veřejná prostranství (PV) 

ÚP vymezuje 3 plochy: Z153 u muzea, Z172 Sobotecká za ZŠ,  Z226 Výšinka, Rubínová. 

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 

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.  

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. 

D. 5. 2. Ukrytí obyvatelstva řešeného území v případě mimořádných událostí 

V Turnově nejsou ani městem ani Hasičským záchranným sborem provozovány žádné 
podzemní nebo tlakově odolné úkryty CO. Stálé tlakově odolné úkryty, ani stálé protiradiační 
úkryty ve městě nejsou. Improvizované úkryty typu IZ budované svépomocí chrání proti 
ozáření a radiačnímu spadu. Nechrání však proti účinkům jedovatých látek, bojových plynů a 
aerosolů, ani průmyslových škodlivin. 

Celková kapacita těchto úkrytů je postačující jak pro ukrytí obyvatelstva města, tak i pro 
dojíždějící pracovníky a žáky škol na území města. Představuje i rezervu pro plánovaný nárůst 
obyvatel během návrhového období územního plánu. Doběhové vzdálenosti jsou ve většině 
případů do 100 m, nikde nepřesahují 200 m a jsou proto vyhovující. Z důvodu optimalizace 
doběhové vzdálenosti se doporučuje v rámci plánované obytné zástavby zřídit v suterénech 
rodinných domů v rozvojových zónách úkryty typu IZ s odpovídající kapacitou. 
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D. 5. 3. Ohrožení obyvatelstva možnou průmyslovou havárií, havárií na pozemních 
komunikacích a produktovodech, spojených s únikem škodlivých látek 

V Turnově nejsou žádné objekty s větším množstvím nebezpečných látek. Řešené území může 
být ohroženo možnou průmyslovou havárií produktovodů – plynovodů o vysokém tlaku. 
V nové zástavbě se provádí pouze STL rozvod s NTL redukční stanicí pro každý objektů. 
S výjimkou několika okrajových lokalit je plyn rozveden po celém zastavěném území a 
představuje v současné době hlavní topné médium. Za opatření týkající se možné havárie VVTL 
a VTL plynovodů jsou odpovědní jeho provozovatelé. Havarijní plány jsou uloženy u 
Hasičského záchranného sboru, a provozovatelů produktovodů. 

V Turnově není žádný subjekt zařazený podle zákona o prevenci závažných havárií do skupiny 
B ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., se zpracovanou bezpečnostní zprávou, plány fyzické 
ochrany objektu a vnitřním havarijním plánem. Nebyly proto stanoveny krajským úřadem 
žádné zóny havarijního plánování, jakožto území v okolí objektu nebo zařízení, v němž by 
krajský úřad uplatňoval požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. 

Ohrožení řešeného území představuje transport nebezpečných látek po silnici I/35, I/10, 
II/283, II/610 a silnicích III. třídy a dále po železničních tratích č. 030, 070, 041, procházejících 
územím města. V případě havárie s únikem neznámých látek bude neprodleně vyrozuměn 
Hasičský záchranný sbor a Policie ČR.  

D. 5. 4. Vyrozumění a varování obyvatelstva 

Město Turnov je zařazeno do Jednotného celostátního systému varování obyvatelstva 
v případě jeho ohrožení. Ve městě je rozmístěna dostatečná síť výstražných sirén. Poloha 
výstražných sirén je zakreslena ve výkresu č. 6: „Koordinační výkres“ v měřítku 1:5000. Hranice 
garantované technické slyšitelnosti varovné sirény je 1 500 m.  

Ve městě je zaveden bezdrátový systém místního rozhlasu, který v případě ohrožení slouží 
k zprostředkování doplňujících informací, objasnění příčin mimořádné situace a k vydání 
pokynů pro zabezpečení ochrany. V případě ohrožení státu a vyhlášení mimořádných 
opatření budou podrobné informace vyvěšeny ve vývěskách obecního úřadu.  

D. 5. 5.  Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
a povodní Q 100 

Současně zastavěné území města leží v naprosté většině územního rozsahu mimo záplavové 
území stoleté vody. Záplavové území Q 100 je vymezeno na Jizeře a na Libuňce.  Záplavová 
území dalších drobných vodotečí (Stebenka, Vazovecký a Odolenovický potok), protékajících 
městem, nebyly vymezeny. Záplavová území při místním vzdutí vodní hladiny v důsledku 
extrémních přívalových srážek jsou v návrhu rozvojových zón města plně respektována a 
navrhovaná zástavba do nich nezasahuje (viz hlavní výkres č. 2). Území města se nachází 
v záplavovém území zvláštní povodně v důsledku rozrušení vodního díla Josefův Důl. 
Záplavové území povodně Q 100, jeho aktivní zóna i území zvláštní povodně, vzniklé 
průchodem průlomové vlny vodního díla Josefův Důl jsou zakresleny ve výkresu č. 6: 
„Koordinační výkres“ v měřítku 1:5000.  V tomto výkresu a dále ve výkresu č. 5: „Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“ jsou dále zakreslena navrhovaná 
protipovodňová opatření a opatření pro regulaci vodního režimu v území, tj. W - Z 431 
rozšíření koryta Jizery a W – Z 432 protipovodňový val na Lukách včetně uzávěrného objektu 
na náhonu vodní elektrárny v Konělupech. 
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D. 5. 6. Objekty zvláštního významu – objekty možného napadení 

Ve správním území města Turnov se nacházejí následující objekty zvláštního významu – 
objekty možného napadení: 

TAB. 2: VÝPIS OBJEKTŮ, KTERÉ V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ STÁTU NEBO VÁLEČNÉHO STAVU 
MOHOU BÝT NAPADENY 

1 2 3 4 5 6 7 

Poř. 
číslo 

Identifikační číslo 
Navrho-

vatel 

 

Objekt 

Adresa objektu 
Vlastník 
objektu 

Správn
í 

obvod 
ORP 

a b c 

2476 7/5109/123/D/e2/2476 MD  
Tunel – 
Turnov-
Sychrov 

165  
Sychrovský 

(191) 
  

  

  
ČR - MD 5109 

2569 7/5109/7/D/e4/2569 KÚ 
Areál 

autobus. 
nádraží 

 Na Lukách   Turnov  
Město 
Turnov 

5109 

2554 7/5109/123/D/e4/2554 MD 
Areál ŽST 
Turnov 

Nádražní 1296 Turnov  
České 

dráhy, a.s. 
5109 

2466 7/5109/121/F/e1/2466 MF Budova FÚ  
Havlíčkovo 

náměstí 
54 Turnov  

Česká 
pojišťovna 

a.s. 
5109 

2450 7/5109/5109/K/e1/2450 ORP 
Budova 

MěÚ 
Turnov 

Antonína 
Dvořáka 

335 
Turnov 

  

Město 
Turnov 

5109 

2502 7/5109/119/O/e3/2502 MV 

Budova 
hasičské 
stanice 
Turnov 

Trávnice 863 
Turnov 

  
ČR - MV 5109 

2517 7/5109/134/R/e3/2517 SSHR 

Čerpací 
stanice 

pohonnýc
h hmot 

Valdštejnsko   
Turnov 

  

BENZINA, 
a.s.  

5109 
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TAB. 2: VÝPIS OBJEKTŮ, KTERÉ V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ STÁTU NEBO VÁLEČNÉHO STAVU 
MOHOU BÝT NAPADENY - DOKONČENÍ 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Charakteristika 
objektu 

Důvod 
zařazení 

Ú
ro

ve
ň

 o
b

je
kt

u
 

Způsob ochrany 
Počet osob k 

ochraně 
Souřadnice objektu 

V míru Navrhovaný 
za SOS, VS 

V 
míru 

Navrhovaný 
za SOS, VS N E 

 Délka 640 
metrů, 

kamenná klenba  

Velká délka a 
neadekvátní 

objezd 
  Není 

Vlastní 
střežení 

0 4 50°37'15.7" 15°5'1.68" 

Pozemek se 
zpevněným 

živičným 
povrchem 

Zajištění 
dopravní 

obslužnosti 
  

MP 
pochůz

ka 
MP pochůzka 2 2 50°35´20,7´´ 15°9´8,05´´ 

 Obvod 
seřaďovací 

stanice 

Zajištění 
dopravy v LK 

  KS 
KS, fyzická 

ostraha 
0 6 50°35' 19.1“ 15° 8´8.5“ 

Zděná patrová 
budova, bez 

oplocení 

Výkon daňové 
správy 

1 EZS  

EZS, PČR v 
rámci 

plánovaného 
výkonu služby 

0 2 50°35´14´´ 15°9´33,9´´ 

Zděná budova v 
městské 

zástavbě, 
třípodlažní, 
neoplocená 

Výkon státní 
správy, kriz. 
pracoviště 

2 

MP, 
vlastní 
ochran

a 

MP, vlastní 
ochrana 

2 2 50°35´12,0´´ 15°9´26,3´´ 

2 podlažní 
zděná budova, 2 
kanceláře pro 3 

osoby 

Zajišťování 
záchranných 
a likvidačních 

prací 

2 

El. 
vrátný
, Stálá 
služba 

Stálá služba 1 1 50°35´20,7´´ 15°09´15,2´´ 

Areál čerpací 
stanice 

Výdej 
nouzových 

zásob 
pohonných 

hmot 

2 TP TP 2 2 50°34'22,41'' 15°10'23,13'' 
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

E. 1. Uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny zachovává polyfunkční charakter krajiny, který podporuje její 
vyvážené hospodářské a rekreační využití, a současně chrání stávající ekologicky a esteticky 
cenné prvky krajiny. 

Pro řešení uspořádání krajiny jsou v územním plánu uplatňovány tyto zásady: 

▪ Zajištění ochrany stávajících přírodních a přírodně blízkých ploch zvyšujících 
ekologickou stabilitu a diverzitu krajiny. Stabilizace chráněných prvků přírody. 

▪ Zajištění plnohodnotné prostupnosti krajiny.   

▪ Zajištění podmínek pro vytvoření polyfunkčního charakteru krajiny, který zajišťuje 
vyvážené hospodářské a rekreační využití, spolu s ochranou stávajících ekologicky a 
esteticky cenných prvků krajiny. 

▪ Zajištění ochrany území hodnotných z pohledu krajinného rázu, v ostatních územích 
zajištění podmínek pro navýšení hodnot krajinného rázu (zejm. systémem sídelní a 
doprovodné zeleně, prostorovou regulací). 

▪ Vymezení zastavitelných ploch musí vyhovět požadavkům na vnitřní funkčnost sídel, 
minimalizaci záborů nejkvalitnější zemědělské půdy a pozemků určených k plnění 
funkcí lesa a zachování uceleného obrazu sídel při respektování pohledových 
horizontů. 

Uspořádání krajiny je vymezeno ve výkresu č. 2: Hlavní výkres – urbanistická koncepce, 
koncepce uspořádání krajiny.   

E. 2. Ochrana přírody a krajiny 

Ve správním území města Turnov se nachází řada chráněných prvků přírody. Jedná se zejména 
o tyto: evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Průlom Jizery u Rakous a 
Podtrosecká údolí, Chráněná krajinná oblast Český ráj (v řešeném území vymezena 1. až 4. 
zóna), přírodní rezervace Na hranicích a Hruboskalsko, přechodně chráněné plochy 
(V Kalužníku, Hamáčkův kout a U Hliníku), významné krajinné prvky registrované (Farářství, 
V Teplici, Profil u Dolánek, Mokřiny), památné stromy či skupiny stromů a územní systém 
ekologické stability (ÚSES) nadregionální, regionální i lokální úrovně. Celé řešené území spadá 
do Geoparku Český ráj, který je registrován organizací UNESCO.     

ÚP tyto chráněné prvky přírody stabilizuje. ÚP navrhuje na území CHKO Český ráj zastavitelné 
plochy pro bydlení, plochy občanského vybavení, plochy rekreace a plochy zemědělské výroby, 
plochy technické a dopravní infrastruktury, v nichž podmínky pro prostorové uspořádání 
chrání přírodní i kulturní hodnoty území CHKO a hodnoty krajinného rázu (viz kapitola F. 2).  
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Chráněné prvky přírody jsou prostorově vymezeny a zakresleny ve výkresu č. 2: Hlavní výkres 
– urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny a č. 6: Koordinační výkres.  

 

E. 2. 1. Územní systém ekologické stability 

ÚP vymezuje skladebné části ÚSES nadregionální, regionální i lokální úrovně jednoznačně 
plochou. ÚSES v řešeném území je s ohledem na rozsah a stav ploch kostry ekologické stability 
zpřesněn dle stávajících podmínek a zařazen do kategorie funkční či nefunkční (k navržení či 
obnovení ekostabilizačních funkcí).  

Základní principy řešení ÚSES jsou následující: 

▪ Plochy ÚSES jsou zpřesněny dle katastru nemovitostí a dle stávajících ekologicky 
stabilních ploch.  

▪ Jsou dodržovány základní prostorové a funkční parametry ÚSES, včetně maximálního 
přípustného přerušení dle charakteru prvku ÚSES (zejména plochami dopravní 
infrastruktury).  

▪ V současně zastavěném území, kde stávající prostorové podmínky nedovolují vymezit 
plochy ÚSES v minimálních parametrech dle úrovně a charakteru ÚSES, jsou prvky 
ÚSES vymezeny na maximální možnou plochu.  

▪ Navržené prvky ÚSES a prvky ÚSES mimo zastavěné území města nesplňující 
minimální prostorové a funkční požadavky jsou definovány jako nefunkční. 

Podmínky pro využití ploch ÚSES 

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití, začleněné do vymezených ploch ÚSES 
(biocenter a biokoridorů), platí místo obecně stanovených podmínek následující podmínky 
využití: 

Hlavní je využit sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES – typická, přírodní a přírodě 
blízká společenstva pro dané stanoviště. 

Nepřípustné je jakékoliv využití omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do 
vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby. Výjimky tvoří stavby technické infrastruktury, 
dopravní infrastruktury a jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která 
nelze v rámci systému realizovat jinde, umisťovat jen v případě křížení ÚSES a za předpokladu 
minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na 
funkčnost ÚSES. Nutné je umožnění migrace organismů. 

Míra přesnosti vymezení ÚSES je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu, 
zejména v nezastavěném území (nezohledňující vlastnické vztahy k pozemkům) a rozpory mezi 
podkladovou mapou a skutečným stavem využití území. S ohledem na vlastnické vztahy k 
pozemkům a na zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je možné provádět určité 
korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové 
úpravy nebo lesního hospodářského plánu), a to při splnění podmínky, že zůstane zachována 
aktuální i potenciální funkčnost ÚSES. Přípustnost využití v případě možného negativního 
ovlivnění funkčnosti ÚSES a přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba 
posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 
Ve správním území města Turnov jsou vymezeny tyto skladebné části ÚSES: 
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NADREGIONÁLNÍ ÚSES 

Řešeným územím prochází nadregionální biokoridor (NRBK) Jizera K 31. Jeho ochranná zóna 
v šíři 2 km zaujímá většinu řešeného území. 

Stručná charakteristika prvků nadregionálního ÚSES v řešeném území: 

Označení (název): NRBK K 31 V, N Jizera 

Význam: nadregionální biokoridor vč. ochranné zóny v šíři 2 km 

Typy ekosystémů: vodní a nivní 

Popis: V řešeném území je biokoridor představován vodním tokem řeky Jizery a jejími 
břehovými porosty. S funkčností biokoridoru je počítáno v prostorech protipovodňových 
opatření.   

Stav: stávající, funkční 

REGIONÁLNÍ ÚSES 

V k.ú. Mašov u Turnova a Turnov prochází regionální biokoridor RBK 675 – Libuňka propojující 
regionální biocentrum RBC 386 Hruboskalsko zasahující do řešeného území z jihu a 
nadregionální biokoridor K31 Jizera. V severní části k.ú. Bukovina u Turnova zasahuje do 
řešeného území regionální biocentrum RBC 1 Loužek, vložené do NRBK K 31. 

Stručná charakteristika prvků regionálního ÚSES v řešeném území: 

 

Označení (název): RBK 675 Libuňka   

Význam: regionální biokoridor  

Typy ekosystémů: vodní a nivní 

Popis: V řešeném území je biokoridor představován vodním tokem řeky Libuňky a 
doprovodnými porosty. S funkčností biokoridoru je počítáno v prostorech 
protipovodňových opatření.   

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): RBC 386 Hruboskalsko 

Význam: regionální biocentrum 

Typy ekosystémů: lesní 

Popis: Biocentrum tvoří lesní celky zasahující do řešeného území z jihu v k.ú. Mašov u 
Turnova.    

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): RBC 1 Loužek 

Význam: regionální biocentrum 

Typy ekosystémů: nivní 

Popis: Biocentrum tvoří údolní niva řeky Jizery v blízkosti sídla Loužek. Biocentrum je 
vloženo do nadregionálního biokoridoru K 31.    

Stav: stávající, funkční  
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LOKÁLNÍ ÚSES 

V řešeném území je vymezeno 28 prvků lokálního ÚSES – 16 biocenter, 10 biokoridorů 
tvořících spojitou síť a 2 interakční prvky navyšující rozsah stabilizačního účinku ÚSES. 

Označení (název): LBC 1185/224 Svahy nad Jizerou 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: lesní 

Popis: Lokální biocentrum zaujímá svažité zalesněné území nad řekou Jizerou v k.ú. Turnov.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 224/1529 Vostrova 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: lesní 

Popis: Lokální biocentrum zaujímá svažité zalesněné území v severozápadním cípu k.ú. Malý 
Rohozec.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 304/1440 Dehetník 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Navržené biocentrum na soutoku dvou otevřených vodních kanálů.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 308/1205 Vesecko 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: lesní 

Popis: Funkční lokální biocentrum v zalesněném svahu nad Daliměřicemi.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 309/250 Nudvojovické slepé rameno 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající biocentrum na louce a fragmentu mokřadního luhu.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 311/1677 Struhy 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: lesní 
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Popis: Funkční lokální biocentrum v zalesněném svahu v lokalitě Nad Chloumkem v 
Turnově.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 313/590 Bartkovsko 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Funkční lokální biocentrum ve svahu na trvalých travních porostech a fragmentech 
lesa v k.ú. Mašov u Turnova.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 314/1441 Černava 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající lokální biocentrum, jehož základ tvoří pás sukcesní vegetace v k.ú. Turnov. 
Biocentrum zasahuje i do k.ú. Mašov u Turnova, kde je vymezeno na segmentu orné půdy.  

Stav: navržený, z části funkční  

 

Označení (název): LBC 492/240 Rybníčky pod zámkem 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající lokální biocentrum v k.ú. Daliměřice. Základ biocentra tvoří soustava 
zazemněných rybníčků s fragmenty mokřadních fytocenóz.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 5 Dlaskův statek 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: nivní 

Popis: Lokální biocentrum v nivě mezi Dlaskovým statkem a Jizerou. Biocentrum navazuje 
na NRBK K 31 

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 6 Na Poříčí 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: nivní 

Popis: Lokální biocentrum vymezené v nivě Jizery na obou jejích březích. Biocentrum 
navazuje na NRBK K 31. 

Stav: stávající, funkční  
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Označení (název): LBC 22 Bartošova pec 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: hydrofilní 

Popis: Funkční biocentrum v nivě bezejmenného přítoku Vazoveckého potoka. Do řešeného 
území zasahuje pouze částečně v k.ú. Malý Rohozec. 

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 23 Pod Mokřinami 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: hydrofilní 

Popis: Funkční biocentrum v ústí bezejmenného přítoku Vazoveckého potoka. Do řešeného 
území zasahuje pouze okrajově v k.ú. Malý Rohozec. Jedná se o biocentrum vložené do 
lokálního biokoridoru LBK 3. 

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 25 Pod Oběšencem 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: mezofilní (lesní) 

Popis: Funkční biocentrum v lesnatém svahu údolí Jizery. Do řešeného území zasahuje 
pouze okrajem při severní hranici k.ú. Bukovina u Turnova.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 26 Na hranicích 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: mezofilní (lesní) 

Popis: Biocentrum v lesnatém svahu údolí Jizery v k.ú. Bukovina u Turnova. Součástí plochy 
je přírodní rezervace Na hranicích.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBC 27 Bukovsko 

Význam: lokální biocentrum  

Typy společenstev: mezofilní (lesní) 

Popis: Rozsáhlé koncové biocentrum v kontaktu s regionálním biocentrem RBC 1 Loužek. 
Biocentrum tvoří zalesněný hřbet na Jizerou v k.ú. Bukovina u Turnova. 

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBK 1 Nad Veseckem 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: lesní 
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Popis: Lokální biokoridor v řešeném území funkční, procházející lesem v severozápadním 
cípu k.ú. Daliměřice. Mimo řešené území navazuje nefunkční část biokoridoru. 

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBK 2 U Červeného dvora 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Lokální biokoridor navazující na LBC 308/1205. V části u LBC funkční, v k.ú. Malý 
Rohozec navržený na orné půdě. 

Stav: navržený, z části funkční 

 

Označení (název): LBK 3  Vazovecké údolí 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: hydrofilní 

Popis: Lokální biokoridor podél Vazoveckého potoka. V severní části k.ú. Malý Rohozec 
funkční v lesních společenstvech, směrem k Turnovu funkčnost ztrácí.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBK 4 Stebenka 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající lokální biokoridor podél vodního toku Stebenka v k.ú. Turnov.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBK 5  Vrchhůra 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Navržený lokální biokoridor propojující Struhy a Černava a dále se napojující na RBK 
675. Biokoridor je vymezený převážně na orné půdě. 

Stav: navržený 

 

Označení (název): LBK 6 Kadeřávka 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Z větší části navržený lokální biokoridor propojující RBC Hruboskalsko a LBC Dehetník, 
vymezený podél drobné vodoteče Kadeřávky v k.ú. Mašov u Turnova. 

Stav: stávající, funkční  
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Označení (název): LBK 7 Myšina 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: lesní 

Popis: Stávající lokální biokoridor zasahující do řešeného území pouze částečně v k.ú. 
Turnov a propojující LBC Svahy nad Jizerou s LBC Klokočské skály (k.ú. Záholice, mimo 
řešené území). 

Stav: navržený, z části funkční  

 

Označení (název): LBK 8 Bukovina 1 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: lesní 

Popis: Funkční lokální biokoridor propojující LBC Na Hranicích s LBC Pod Oběšencem v k.ú. 
Bukovina u Turnova.   

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBK 9 Bukovina 2 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: lesní 

Popis: Funkční lokální biokoridor propojující LBC Na Hranicích s LBC Bukovsko v k.ú. 
Bukovina u Turnova.   

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): LBK 10  Hrachovický potok 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající lokální biokoridor zasahující do řešeného území v k.ú. Turnov z k.ú. Bělá u 
Turnova. Biokoridor kopíruje tok Hrachovického potoka.  

Stav: stávající, funkční  

 

Označení (název): IP 1 Odolenovický potok 

Význam: interakční prvek 

Typy společenstev: vodní, nivní 

Popis: Liniový interakční prvek navržený podél Odolenovického potoka a navazující na NRBK 
31 V,N.  

Stav: navržený 

 

Označení (název): IP 2 Hruštice-Károvsko 

Význam: interakční prvek 

Typy společenstev: kombinovaná 
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Popis: Navržený interakční prvek ve formě pásu zeleně v zastavitelném území města 
Turnov.  

Stav: navržený 

 

Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresu č. 2: Hlavní výkres: urbanistická 
koncepce, koncepce uspořádání krajiny a výkresu č. 6: Koordinační výkres.  

E. 2. 2. Krajinný ráz 

Krajinný ráz je posuzován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika řešeného území. 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.  

Řešené území dosahuje z pohledu krajinného rázu vyšších hodnot, esteticky významná je 
zejména severní a jižní část území spadající do CHKO Český ráj. Ochrana krajinného rázu je 
zohledněna při vymezení ploch zastavitelných, ploch nezastavěného území, územních rezerv 
a při regulaci ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F. 2).   

 

Hlavní zásady ochrany krajinného rázu: 

Krajinný ráz je nutné přednostně chránit v pohledově exponovaných polohách (horizonty, 
vyvýšené okraje lesa, referenční body, vyhlídková místa, krajinné a kulturní dominanty), na 
horizontech a ve svažitých polohách neumísťovat obnovné prvky v lesích svažitých terénů a na 
horizontech, neumisťovat prvky, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití 
pohledových prostorů. Přednostně je nutné chránit členitost lesních okrajů a nelesní enklávy, 
vzrostlou nelesní zeleň, nivy vodotečí, příbřežní společenstva a typickou strukturu a měřítko 
zástavby. 

 

ÚP řeší ochranu krajinného rázu zvlášť pro území CHKO Český ráj a území mimo CHKO.  

V řešeném území spadajícím do CHKO Český ráj jsou stanoveny tyto principy ochrany 
krajinného rázu, které jsou odlišné pro tři oblasti krajinného rázu: 

Oblast krajinného rázu č. 2 – Údolí Libuňky 

▪ Ochrana skalnatých vedut a údolí Libuňky, které jsou zásadními krajinotvornými prvky 
oblasti krajinného rázu. 

▪ Ochrana ekologicky i esteticky cenných přírodních a přírodně blízkých porostů, zejm. 
lesů, porostů v doprovodu vodotečí, cest a zeleně v silně urbanizovaných lokalitách. 

▪ Ochrana rázu dochovaných vesnic, příp. jejich historických jader. 
▪ Navýšení ploch rozptýlené zeleně v sídle i volné krajině, zvýšení diverzity charakteru 

ploch. 
▪ Podpora maloplošných způsobů obhospodařování zemědělské půdy.  
▪ Regulace výstavby ve volné krajině s ohledem na ochranu krajinného rázu. 

Oblast krajinného rázu č. 8 – Turnovsko 

▪ Ochrana skalnatých vedut v k.ú. Mašov u Turnova. 
▪ Ochrana ekologicky i esteticky cenných přírodních a přírodně blízkých porostů, 

zejm. lesů, porostů v doprovodu vodotečí, cest a zeleně v silně urbanizovaných 
lokalitách. 
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▪ Ochrana rázu dochovaných vesnic, příp. jejich historických jader. 
▪ Ochrana údolní nivy, podpora jejího přirozeného charakteru. 
▪ Navýšení ploch rozptýlené zeleně v sídle i volné krajině, zvýšení diverzity 

charakteru ploch. 
▪ Podpora maloplošného obhospodařování půdy mozaikou zemědělských kultur. 
▪ Regulace výstavby ve volné krajině s ohledem na ochranu krajinného rázu. 

Oblast krajinného rázu č. 8u – Turnovské údolí Jizery 

▪ Ochrana skalnatých vedut v k.ú. Mašov u Turnova. 
▪ Ochrana stávajícího rázu území: zalesněné svahy a zemědělská niva s malými 

kompaktními vesnicemi pomístně doplněnými rozptýleným osídlením. 
▪ Zvýšenou ochranou chránit ves Loužek, nezahušťovat rozptýlené osídlení.  
▪ Dbát na kompaktní charakter sídel.  
▪ Navýšení ploch rozptýlené zeleně v sídle i volné krajině, zvýšení diverzity 

charakteru ploch. Zachování ovocných zahrad na okrajích zástavby. 
▪ Ochrana údolní nivy, podpora jejího přirozeného charakteru. 
▪ Ochrana ekologicky i esteticky cenných přírodních a přírodně blízkých porostů, 

zejm. lesů, porostů v doprovodu vodotečí, cest a zeleně v silně urbanizovaných 
lokalitách. 
 

Na území CHKO Český ráj zasahujícím do řešeného území jsou stanoveny rámcové zásady 
odstupňované ochrany krajinného rázu, které jsou diferencované na základě krajinných typů 
(krajiny zemědělské, lesozemědělské, lesní, urbanizované). Intenzita ochrany krajinného rázu 
je zde následující (viz následující obrázek): 

1 - zásadní - nejhodnotnější celky (historické nenarušené soubory, výjimečné přírodní nebo 
krajinářské celky, relikty tradiční kulturní krajiny), místa prioritní ochrany 

2 - významná - hodnotné celky (harmonická městská i kulturní krajina, např. dochovaná 
vesnická jádra, nenarušená či v zásadě tradičně využívaná krajina), místa zvýšené ochrany 

3 - střední - méně hodnotné celky (převážně homogenní, avšak esteticky středně kvalitní celky, 
např. kompaktní zástavba, kolektivizovaná krajina s přiměřeně velkými půdními bloky 
doplněné rozptýlenou zelení), převažující „běžná“ krajina se základním stupněm ochrany 

4 - snížená - nekvalitní a rušivé celky (disharmonie prvků uvnitř celku, významné estetické 
závady, negativní působení na okolí, rušivé kontrasty – např. holá velkoplošná zemědělská 
krajina, krajiny „zdobené“ areály zemědělských družstev) se sníženým stupněm ochrany 
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V CHKO Český ráj, jehož posláním je také zachování typického charakteru krajiny, jsou 
územním plánem vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci a 
zemědělskou výrobu. Územní plán v těchto plochách chrání hodnoty krajinného rázu vhodnou 
regulací v rámci podmínek pro prostorové uspořádání v kapitole F. 2.   

 

Principy ochrany krajinného rázu v území mimo CHKO Český ráj jsou odlišné pro tři oblasti 
krajinného rázu vymezené v tomto území. Principy ochrany vycházejí z potenciální citlivosti 
území k jednotlivým typům zásahů. 

A. Mnichovohradišťská kotlina (část Turnova, Mašov u Turnova)  

▪ nadzemní liniová vedení inženýrských sítí (zejm. trasy VVN) – nepředstavují zásadní 
ovlivnění hodnot krajinného rázu; umisťovat tak, aby nedocházelo k ovlivnění 
významné přírodní a kulturní dominanty, chráněného území nebo veduty sídla 

▪ hlavní komunikace – nepředstavují zásadní ovlivnění hodnot krajinného rázu 
▪ větrné elektrárny – umisťování nevhodné 
▪ stožáry mobilních operátorů – nepředstavují velké ovlivnění hodnot krajinného rázu; 

je třeba věnovat pozornost jejich množství a umisťování v pohledových osách na 
kulturní a přírodní dominanty 

▪ velké výrobní areály, skladové plochy – potřeba omezit jejich rozvoj do volné krajiny 
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▪ suburbanizace, nadměrné plošné rozrůstání sídel – rozvoj nových rezidenčních zón je 
akceptovatelný pouze v místech, která nejsou pohledově exponovaná 

B. Českodubsko (Daliměřice, Malý Rohozec) 

▪ nadzemní liniová vedení inženýrských sítí (zejm. trasy VVN) – představují zásadní 
ovlivnění hodnot krajinného rázu; umisťovat tak, aby nedocházelo k ovlivnění 
pohledových horizontů 

▪ hlavní komunikace – představují riziko ztráty hodnot krajinného rázu 
▪ větrné elektrárny – umisťování nevhodné 
▪ stožáry mobilních operátorů – vzhledem k exponovanému území je třeba každý 

záměr umístění stožáru vysokého nad 20 m prověřit studií hodnocení vlivu na 
krajinný ráz; doporučení neumisťovat vysílače do míst, kde jsou v konfrontaci 
s významnou kulturní dominantou 

▪ velké výrobní areály, skladové plochy – potřeba omezit jejich rozvoj do volné 
krajiny; při umisťování nových skladů a areálů prověřovat záměry hodnocením 
vlivu na krajinný ráz 

▪ suburbanizace, nadměrné plošné rozrůstání sídel – vhodně navázat na stávající 
strukturu sídel, doplňovat plochy v rámci zastavěného území; velkoplošné 
zastavování dosud nezastavěného území katalogovými domy není vhodné 

C. Mírová (část Turnova) 

▪ rozvojové možnosti – respektovat obraz sídla v krajině 
 

Z pohledu otevřenosti a uzavřenosti krajinných scén, jednoho z klíčových aspektů ochrany 
krajinného rázu, jsou v řešeném území mimo CHKO vymezeny tři typy krajinných scén včetně 
doporučení jejich ochrany: 

Otevřená krajinná scéna  

▪ nutná ochrana horizontu před narušením jeho průběhu, 
▪ v případě nové zástavby posuzovat vliv na změny vnějšího obrazu sídla,  
▪ neumísťovat větší objemy zástavby, posuzovat vliv změny vegetačního krytu na 

krajinný ráz,  
▪ vždy posuzovat změny využití území na krajinný ráz,  
▪ v rámci ochrany prostorových vztahů respektovat symboliku kulturně-historických 

prvků (sakrální stavby, památná místa, místa svázaná s určitou asociací), např. v 
případě umísťování nových staveb.  



Odůvodnění změny č. 2 ÚP Turnov Příloha č. 1: Text s vyznačením změn 

 

ŽALUDA, projektová kancelář srovnávací text: 38 

Uzavřená krajinná scéna  
▪ respektovat velikostní parametry tradičních prvků krajinné scény i způsob jejich 

umísťování v prostoru,  
▪ respektovat materiálové a další charakteristické vlastnosti prvků krajinné scény,  
▪ v rámci ochrany prostorových vztahů respektovat symboliku kulturně-historických 

prvků (sakrální stavby, památná místa, místa svázaná s určitou asociací), např. v 
případě umísťování nových staveb.  

Uzavřená liniová krajinná scéna  

▪ respektovat velikostní parametry tradičních prvků krajinné scény i způsob jejich 
umísťování v prostoru,  

▪ respektovat materiálové a další charakteristické vlastnosti prvků krajinné scény,  
▪ nutná ochrana horizontu před umísťováním staveb, které by svou výškou narušily 

průběh horizontu,  
▪ v případě nové zástavby posuzovat vliv na změny vnějšího obrazu sídla,  
▪ neumísťovat větší objemy zástavby, posuzovat vliv změny vegetačního krytu na 

krajinný ráz,  
▪ vždy posuzovat změny využití území na krajinný ráz,  
▪ v rámci ochrany prostorových vztahů respektovat symboliku kulturně-historických 

prvků (sakrální stavby, památná místa, místa svázaná s určitou asociací), např. v 
případě umísťování nových staveb.  

E. 3. Prostupnost krajiny 

ÚP řeší prostupnost krajiny z několika hledisek: pro její hospodářské využívání, pro bezpečný 
pohyb pěších a cyklistů a pro migraci volně žijících živočichů.  

Prostupnost krajiny pro hospodářské využívání územní plán stabilizuje jednoznačným 
parcelním vymezením stávajících cest a možností realizace cest v rámci podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

Prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je zabezpečena stabilizací ploch ÚSES a územní 
vymezením či stabilizací ekologicky významných ploch využití území.   

Prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty je řešena v kapitole D. 1. 4 a graficky vymezena ve 
výkresu č. 3: Výkres dopravní infrastruktury. 

E. 4. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkcí lesa 

E. 4. 1. Zemědělský půdní fond 

Ochranu zemědělského půdního fondu řeší územní plán ze dvou hledisek: (1) ochrana bonitně 
cenných půd, (2) protierozní ochrana půdy. 

(1) Ochrana bonitně cenných půd je cílena na ochranu půd I. a II. třídy stanovených dle 
vyhlášky č. 48/2011, o stanovení tříd ochrany a je zohledněna při vymezení zastavitelných 
ploch a ploch územních rezerv. Nutno však podotknout, že v řešeném území převažují půdy I. 
a II. třídy ochrany a z tohoto důvodu se předpokládají vyšší zábory půd právě těchto prvních 
tříd ochrany. 

ÚP vyhodnocuje předpokládané důsledky návrhu na ZPF s ohledem na kultury a třídy ochrany 
půdy v samostatné kapitole O Odůvodnění.  
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(2) Protierozní ochrana půdy je na zemědělských plochách zabezpečena regulativy 
umožňujícími realizaci protierozních opatření. Územní plán nevymezuje plochy pro protierozní 
opatření, pouze plochy pro opatření ke zvyšování retenční schopnosti území.  

V k.ú.  Mašov u Turnova, Turnov, Malý Rohozec a Bukovina u Turnova ÚP stabilizuje plochy 
pro investice do půdy za účelem zvýšení její úrodnosti.  

Zábory ZPF a plochy investice do půdy jsou vymezeny ve výkresu č. 8: Výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu. 

E. 4. 2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Ve správním území města Turnov převažují lesy hospodářské, v k.ú. Mašov a Bukovina jsou 
vymezeny lesy zvláštního určení a lesy ochranné, u nichž je kladen důraz především na 
mimoprodukční funkce.  

Plochy lesa jsou zohledněny při vymezení zastavitelný ploch a ploch územních rezerv. Převážná 
část lesních porostů je stabilizována ve svých plochách, s důrazem na stabilizaci především 
lesů zvláštního určení a lesů ochranných.  

V regulativech funkčního využití u navrhovaných lokalit, které zasahují do vzdálenosti 50 m od 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, se stanovuje, že nové stavby nebudou umístěny ve 
vzdálenosti menší než 25 m od okraje lesa. 

ÚP nenavrhuje zábory PUPFL v kategorii lesa ochranného a zvláštního určení. Předpokládané 
důsledky návrhu na PUPFL vyhodnocuje v samostatné kapitole O Odůvodnění. Zábory PUPFL 
jsou vymezeny ve výkresu č. 8: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.  

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 
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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. 

E. 6. Ochrana nerostného bohatství, geologické jevy 

Ve správním území města Turnov nejsou evidována žádná ložiska nerostných surovin, 
chráněná ložisková území, dobývací prostory ani poddolovaná území. 

V k.ú. Turnov a k.ú. Mašov u Turnova se nachází poměrně rozsáhlá sesuvná území. Jedná se o 
sesuvy potenciální i aktivní. Vzhledem k poloze řady sesuvných území v zastavěném území i 
v jeho těsné blízkosti, územní plán stanovuje podmínku jejich využití zpracováním 
geotechnického posouzení (podmínky zástavby v těchto územích definuje kapitola F. 2). 

Limity sesuvných území jsou vymezeny ve výkresu č. 6: Koordinační výkres.  

E. 7. Hygiena životního prostředí 

ÚP přistupuje k problematice hygieny životního prostředí z několika hledisek: kvalita ovzduší, 
kvalita vody, odpady, hluk, radonové riziko a staré ekologické zátěže - brownfields. 

ÚP podmiňuje nově vymezené plochy výroby návrhem a realizací opatření pro omezení 
negativního dopadu na životní prostředí v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. Dále s ohledem na vysoké dopravního zatížení v řešeném území, jehož 
důsledkem je nadměrný hluk, územní plán stabilizuje a nově vymezuje plochy zeleně (ZV, ZSP).    

ÚP nevymezuje nové plochy pro čistírny odpadních vod, sběrné dvory ani skládky odpadů.  

V podvyužívaných územích ÚP nevymezuje plochy asanace. 

S ohledem na nízké radonové riziko v řešeném území, ÚP v této věci nestanoví žádná 
specifická opatření.  

 

 

 



Odůvodnění změny č. 2 ÚP Turnov Příloha č. 1: Text s vyznačením změn 

 

ŽALUDA, projektová kancelář srovnávací text: 41 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ 
(HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH 
PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ 
VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY 
JEJICH 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. 
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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 
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 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. Regulace výšky se vztahuje pouze 
na nově umisťované stavby a na úpravu stávajících budov, které by neměly přesahovat stanovenou 
maximální výšku. Nevztahuje se na dopravní stavby a technická zařízení (vysílače, komíny, 
technologická zařízení nezbytná pro provoz budov a areálů apod.). V ÚP je výška stavby určena v 
metrech nebo počtem nadzemních podlaží. 
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- 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. 

F. 1. 2. Stanovení podmínek změn využití ploch pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných vlivů na životní 
prostředí 

Při povolování změn využití území města budou dodrženy následující zásady a opatření: 

 

Opatření z hlediska vlivu na půdu 

•    Při povolování obytné zástavby postupovat tak, aby byla zachována 
kompaktnost území obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 
pozemků, funkčnost investic do půdy a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi 
nezpevněných pozemků.  

 
Opatření z hlediska dopravní zátěže 

•   Pro konkretizaci vedení ploch a koridorů pro dopravu aktualizovat dopravní 
model města se zohledněním nových návrhových ploch. Na základě výsledků 
tohoto modelu a případného hlukového posouzení kritických míst zpracovat 
konečné vyhodnocení potřebnosti a přínosu dopravního řešení města. 

 
Opatření z hlediska hlukové a imisní zátěže 

• Při umisťování podnikatelských aktivit a obslužných ploch (zejména parkovišť) 
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebo nejpozději ve fázi 
územního řízení konkretizovat vliv hlukové a imisní zátěže a navrhnout 
potřebná protihluková opatření.  

• Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností vytápění CZT, ušlechtilými 
palivy (zemní plyn, el. energie, obnovitelné zdroje) nebo výstavbu energeticky 
úsporných staveb  a úpravu staveb stávajících (zateplených, případně 
energeticky pasivních).  

 
Opatření z hlediska zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií 

• Při budování parkovacích ploch je doporučeno přednostně použít zatravňovací 
panely. 

• U případně produkovaných odpadních technologických vod a u vod potenciálně 
znečištěných (z parkovacích ploch se souvislým povrchem) vyžadovat, aby jejich 
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čištění bylo zajištěno v místě jejich vzniku, pokud nejsou napojena na veřejnou 
kanalizaci zakončenou ČOV. 

 
Opatření z hlediska změn odtokových poměrů 

• Podle dispozičních možností jednotlivých nově navrhovaných rozvojových ploch 
důsledně požadovat, aby neznečištěné dešťové vody byly přednostně zasakovány 
co nejblíže místa jejich vzniku, nebo byly odváděny za použití retence do místních 
vodotečí kromě míst, kde to geotechnické poměry nedovolují. V takových místech 
zajistit napojení ploch na veřejnou kanalizaci. 

• Zachovávat retenční schopnosti udržováním zatravněných pásů podél vodotečí a 
vodních ploch.  

 

Opatření z hlediska vlivů na krajinný ráz 

• Ve správním území města neumisťovat větrné elektrárny a fotovoltaické panely na 
volné půdě.  

 
Opatření z hlediska vlivů na veřejné zdraví 

• Pro nově navržené lokality v blízkosti frekventovaných komunikací a železnice je 
obytná funkce podmíněně přípustná pro bydlení nepřekročení hlukových limitů 
z dopravy vůči zástavbě. 

• Plochy pro výrobu a služby, pro průmysl, výrobu a skladování v blízkosti bytové 
zástavby musí být určeny pro neobtěžující aktivity tak, aby byly v obytné zástavbě 
dodrženy limity hluku, včetně zahrnutí hluku z přidružené dopravy.  

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: 
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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,  

 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. 
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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 max. 0,4, tj. nejvýše 40% výměry pozemku smí být 
zastavěno 

▪ maximální výška novostaveb bytových domů 4 nadzemních podlaží  

▪ 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 
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▪ Všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby 
nebo odstavnými plochami 

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  

Podmínky prostorového uspořádání: 

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

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

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

▪ Zahrady domů nemohou být používány jako trvalé skladištní a skládkové plochy, 
autobazary, skladiště šrotu apod., či pro stánkový prodej. 
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▪ Pozemky musí být navrženy tak, aby ke každému rodinnému domu byl zajištěn 
příjezd osobním vozem. Hlavní přístupová komunikace do území bude navržena tak, 
aby umožňovala příjezd nákladních vozů a hasící techniky 

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

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

▪ novostavby budou respektovat stávající strukturu okolní zástavby (měřítko, 
prostorové uspořádání, výškovou hladinu, hmotové členění objektů) 

▪ minimální velikost stavebního pozemku se stanovuje 600 m2 

▪ ve stabilizovaných plochách se připouští umístit v prolukách novostavbu rodinného 
domu i na pozemek s výměrou nižší než 600 m2, pokud budou respektovány obecné 
technické podmínky pro výstavbu 

 Další podmínky využití: 

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

▪ pro 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) 

Z1-Z31 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 

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 
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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 
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 
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Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ koeficient zastavění pozemku 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) 

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 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.  

▪ všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo 
odstavným stáním na vlastním pozemku  

▪ 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. 
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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 293, Z 297, Z 347 V rozsahu umístění pouze 1 RD v návaznosti 
na stávající zástavbu. 

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. 
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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. 

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-Z02 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 



Odůvodnění změny č. 2 ÚP Turnov Příloha č. 1: Text s vyznačením změn 

 

ŽALUDA, projektová kancelář srovnávací text: 53 

 

BS – BYDLENÍ SMÍŠENÉ 

Hlavní využití:  

▪ bydlení v bytových a rodinných domech  

▪ občanské vybavení  

Přípustné využití:  

▪ stavby pro trvalé bydlení  

▪ stavby a zařízení veřejné a rozsahem malé komerční občanské vybavenosti pokud 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše 

▪ stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které 
mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a 
bytových domů  

▪ stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva  

▪ služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží 
kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží)  

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

▪ zeleň, doplňující uliční prostor  

▪ veřejná prostranství  

▪ stavby pro civilní ochranu  

Podmíněně přípustné využití:  

▪ liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití  

▪ nerušící drobná výroba (např. zlatnictví, broušení skla, kožedělná výroba apod.) 

▪ garáže a parkovací domy 

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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Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80% zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

▪ intenzita využití pozemků zastavitelných ploch – koeficient zeleně 0,2 (tj. 20 % 
z celkové plochy pozemku) 

▪ ve stávajících lokalitách bude respektována současná výšková hladina zástavby  

▪ ve stabilizovaných plochách se připouští umístit v prolukách novostavbu rodinného 
domu i na pozemek s výměrou nižší než 600 m2, pokud budou respektovány obecné 
technické podmínky pro výstavbu 

Další podmínky využití:  

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

▪ všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi a odstavnými plochami na 
vlastním pozemku  

▪ stavby a rekonstrukce ve stávajících lokalitách budou respektovat historický kontext 
města, jeho půdorysnou a hmotovou strukturu  

▪ ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou 
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření  

▪ na území CHKO lze stavět jen domy venkovského typu  

▪ pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy BS Specifická podmínka využití 

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 143 Budou minimalizovány zásahy do vzrostlé 
zeleně. 

Z 412 V rozsahu umístění pouze 1 RD v jihozápadní 
části pozemku. 

Z 412 Záměr bude vyhodnocen z hlediska vlivu na 
krajinný ráz. 
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Z1-Z31 Výstavba v ploše je podmíněna napojením na 
kanalizaci. 

  

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 
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  
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▪ 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  

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 

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 
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 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 

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 
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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. 

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   
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Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

▪ koeficient zeleně min. 0,15 (tj. minimálně 15% plochy tvoří zeleň) 

▪ výšková hladina zástavby – 3 nadzemní podlaží 

▪ novostavby budou respektovat stávající výškovou okolní zástavbu 

Další podmínky využití:  

▪ parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a 
umožňovat splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami 

▪ pro nové plochy občanského vybavení musí být zajištěny kapacitně dostačující 
plochy dopravního vybavení, parkování vozidel bude řešeno přednostně v rámci 
hlavního objektu   

▪ ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou 
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření 

▪ nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny 

▪ 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. 



Odůvodnění změny č. 2 ÚP Turnov Příloha č. 1: Text s vyznačením změn 

 

ŽALUDA, projektová kancelář srovnávací text: 60 

 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  

▪ 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  
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▪ 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. 

Z 212  Zachování pěšího průchodu mezi stávajícím obchodním 
střediskem a ulicí J. Palacha. 

Z 66, Z 212, Z 425, 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. 

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. 
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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  

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  
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▪ sjezdové tratě s technickým zázemím – např. sociální zařízení, občerstvení, apod.  

▪ doplňkové stavby a zařízení související se stavbami hlavního využití  

▪ parkově upravená doplňková zeleň  

▪ stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným 
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury  

Podmíněně přípustné využití:  

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

▪ výstavba parkovacích ploch v souvislosti se stavbami hlavního využití  

▪ stavby a zařízení ubytování, stravování a obchodní prodej v rámci staveb hlavního 
využití  

▪ stavby a zařízení pro půjčovny a údržby sportovních potřeb  

▪ liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 
využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití  

Nepřípustné využití území:  

▪ objekty, stavby a činnosti související s motokrosovými a automobilovými sporty  

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

Podmínky prostorového uspořádání: 

▪ koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

▪ intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové 
plochy pozemku) 

Další podmínky využití:  

▪ velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a příslušným 
technickým normám  

▪ pro 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). 
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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  

(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 



Odůvodnění změny č. 2 ÚP Turnov Příloha č. 1: Text s vyznačením změn 

 

ŽALUDA, projektová kancelář srovnávací text: 65 

▪ 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  

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 
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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  

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 
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- 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 

▪ 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 
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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  

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  
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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 

5. Plochy technické infrastruktury 

  druh plochy umístění 

  plochy technické infrastruktury 
v současně zastavěném území, v zastavitelných 
plochách a plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

TI technická infrastruktura  plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na 
vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, 
vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. 
regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé 
vodní elektrárny), telekomunikační zařízení a další 
plochy technické infrastruktury, plochy 
separačních a sběrných dvorů, kompostárny, 
které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití 

 

Plochy technické infrastruktury jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití pozemků pro tuto 
infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto 
pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy 
vedení technické infrastruktury. Součástí těchto ploch jsou i pozemky související dopravní 
infrastruktury. 
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TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 Hlavní využití:  

▪ pozemky, stavby a objekty technické infrastruktury  

▪ pozemky, stavby a zařízení pro nakládání s odpady  

Přípustné druhy funkčního využití území:  

▪ stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury  

▪ plochy energetických zařízení  

▪ plochy vodohospodářských zařízení  

▪ pozemky, stavby a zařízení sběrných dvorů  

▪ pozemky, stavby a zařízení areálů pro tříděný odpad  

▪ pozemky, stavby a zařízení areálů pro biologický odpad  

▪ stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním, přípustným a 
podmíněně přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury,  

▪ stavby pro civilní ochranu 

 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  

▪ stavby a zařízení pro administrativu, provoz a skladování v souvislosti s hlavním 
využitím  

▪ parkovací plochy pro potřebu daného území  

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ koeficient zastavění pozemku max. 0,7 (tj. 70 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

▪ výšková hladina u nové zástavby – max. 10 m  

▪ intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,2 

Další podmínky využití:  

▪ nové areály žádným způsobem nebudou poškozovat kvalitu životního prostředí ve 
stávajících i navržených obytných zónách  

▪ stavby a zařízení hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití svým 
provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení 
za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
překročenými hygienickými limity a dopravní zátěží)  
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▪ budou realizována opatření pro omezení zátěže okolí zápachem z čistírny 
odpadních vod  

▪ 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 TI Specifická podmínka využití 

Z 59, Z 57 Za podmínky, že nesmí být negativně ovlivněn průtok vody ve 
vodoteči a za podmínky umístění rybího přechodu. 

Z 59 Využití plochy možné při splnění podmínek již vydaného odborného 
stanoviska Správy CHKO Český ráj. 

6. Plochy dopravní infrastruktury 

 druh plochy umístění 

  plochy dopravní infrastruktury v celém řešeném území 

kód typ plochy  Způsob využití 

DS Plochy silniční dopravy  Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky 
dálnic, rychlostních silnic, silnic I., II. a III. třídy a 
místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též 
místních komunikací III. třídy, které nejsou 
zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na 
kterých jsou umístěny součásti komunikace, 
například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a 
doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky 
staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, 
například autobusová nádraží, terminály, 
odstavná stání pro autobusy a nákladní 
automobily, hromadné a řadové garáže a 
odstavné a parkovací plochy, areály údržby 
pozemních komunikací, čerpací stanice 
pohonných hmot. 

MK Plochy místních komunikací veřejně přístupné komunikace, pozemky, stavby a 
zařízení doplňující dopravní infrastrukturu, 
nezařazené do ploch DS 

UK Plochy účelových komunikací komunikace, sloužící ke spojení jednotlivých 
nemovitostí, jejich spojení s ostatními 
komunikacemi a obhospodařování zemědělských 
a lesních pozemků, jejichž veřejná přístupnost 
může být omezena 
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DZ  Plochy drážní dopravy Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, 
včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, 
kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky 
zařízení pro drážní dopravu, například stanice, 
zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní 
budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, 
překladišť a správních budov. 

 

 (1)   Plochy dopravní infrastruktury jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití pozemků 
dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje 
začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch 
dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského vybavení 
pro maloobchodní prodej. 

(2)   Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, 
plochy pěší a cyklistické dopravy.  

DS – PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY 

Hlavní využití:  

▪ rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy a sběrné městské komunikace, 
pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu 

Přípustné funkční využití:  

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

▪ chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací  

▪ pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, 
opěrné a zárubní zdi, mosty, estakády apod.) 

▪ pozemky a stavby parkovišť  

▪ pozemky a stavby pro odstavná stání 

▪ pozemky, stavby a zařízení autobusového nádraží a souvisejícího vybavení  

▪ pozemky, stavby a zařízení čerpacích stanic pohonných hmot  

▪ pozemky a stavby garáží  

▪ doprovodná a izolační zeleň  

▪ obratiště autobusové dopravy  

▪ liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití,  

▪ založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné využití:  

▪ stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem  

Nepřípustné funkční využití:  

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

▪ výšková hladina zástavby – max. 2 NP, výška max. 7 m  

▪ intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,15 

Další podmínky využití:  

▪ při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability 

▪ pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

 

Označení plochy DS Specifická podmínka využití 

Z 270 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 270 Omezit imisní a hlukovou zátěž okolních ploch. 

Z 131 Využití plochy je přípustné po zpracování a projednání projektové 
dokumentace modernizace a optimalizace železniční trati ČD 070 
. 

Z 257 Využití plochy je přípustné při zachování vzrostlé zeleně a 
nezasahování do souvislé zeleně sousedního RBK 675. 

Z1-Z33 Umožnit využití prostoru pod parkovištěm pro zázemí hotelu, 
zejm. pro umístění stavby související s provozem komerční 
plochy (např. wellness vč. souvisejících příslušenství a 
technologií). Využití prostoru pod parkovištěm je podmíněno 
hydrogeologickým posouzením, předloženým správci ochranného 
pásma vodního zdroje. 

MK – PLOCHY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Hlavní využití:  

▪ veřejně přístupné komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní 
infrastrukturu nezařazené do ploch DS 

Přípustné funkční využití:  

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

▪ chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací  

▪ pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, 
opěrné a zárubní zdi, mosty, estakády apod.) 

▪ pozemky a stavby parkovišť  

▪ pozemky a stavby pro odstavná stání 

▪ doprovodná a izolační zeleň  

▪ obratiště autobusové dopravy  
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▪ liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití  

▪ založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné využití:  

▪ stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem  

Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

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

▪ není přípustné zmenšování šířky prostoru místní komunikace u stávajících 
komunikací 

▪ šířka a únosnost vozovky musí umožnit průjezd požárních a popelářských vozidel  

Další podmínky využití:  

▪ při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability. 

▪ pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy MK Specifická podmínka využití 

Z 204, Z 207, Z 211, Z 
259 

Využití plochy je přípustné po zpracování geotechnického 
posouzení a stanovení podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a konstrukcí staveb 

UK – PLOCHY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

Hlavní využití:  

▪ komunikace, sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí, jejich spojení s ostatními 
komunikacemi a obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, jejichž veřejná 
přístupnost může být omezena 

Přípustné funkční využití:  

▪ pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy vozovky, parkoviště a 
parkovací pruhy)  

▪ chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací  

▪ pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, 
opěrné a zárubní zdi, mosty, estakády apod.) 

▪ pozemky a stavby parkovišť  

▪ pozemky a stavby pro odstavná stání 

▪ doprovodná a izolační zeleň  

▪ liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití,  
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▪ založení prvků územního systému ekologické stability  

Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ nestanovují se 

Další podmínky využití:  

▪ při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability. 

DZ – PLOCHY DRÁŽNÍ DOPRAVY  

Hlavní využití:  

▪ pozemky, stavby a zařízení pro provoz drážní dopravy 

Přípustné funkční využití:  

▪ pozemky, stavby a zařízení železničního svršku a železničního spodku  

▪ pozemky, stavby a zařízení železniční stanice a zastávky včetně budov a mobiliáře  

▪ pozemky, stavby a zařízení železničního zabezpečovacího zařízení  

▪ pozemky, stavby a zařízení železniční napájecí soustavy  

▪ parkovací plochy a objekty pro systém „Park & Ride“  

▪ doprovodná zařízení pro provoz dráhy (plochy pro nakládku a vykládku a jiné 
manipulační plochy související s provozem železnice apod.)  

▪ stavby dopravní a technické infrastruktury (např. vedení a stavby technické 
infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, 
železniční přejezdy, chodníky apod.) nevylučující hlavní využití  

▪ doprovodná a izolační zeleň  

▪ založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné funkční využití:  

▪ stavby pro služby a provozovny, které svým provozem negativně neovlivní funkci 
hlavního využití,  

▪ stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb (max. 2 byty), 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  

▪ stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití  

▪ stavby pro civilní ochranu  

Nepřípustné funkční využití:  

▪ 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)  

▪ výšková hladina zástavby – max. 2 NP 

Další podmínky využití:  

▪ Nestanovují se  

7. Plochy veřejných prostranství 

  druh plochy umístění 

  plochy veřejných prostranství 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy  Způsob využití 

PV  Plochy veřejných prostranství  plochy, které mají obvykle významnou 
prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba 
samostatně je vymezit, zahrnují i plochy veřejné 
zeleně  

 

Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované veřejně přístupné pozemky jednotlivých 
druhů účelu a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 
slučitelné s účelem veřejných prostranství.  

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Hlavní využití:  

▪ veřejně přístupné plochy převážně zpevněné, veřejně přístupné plochy zeleně  

Přípustné využití:  

▪ zpevněné plochy  

▪ dopravní plochy – silnice, místní a účelové komunikace  

▪ plochy a zařízení pro odstavování a parkování vozidel  

▪ doplňující veřejná zeleň  

▪ parkově upravená okrasná, záměrně vytvořená a udržovaná zeleň  

▪ prvky drobné architektury  

▪ vodní prvky  

▪ cyklistické stezky  

▪ podzemní stavby technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního 
a přípustného využití  

Podmíněně přípustné využití:  

▪ nadzemní stavby technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního 
a přípustného využití  
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▪ drobné stavby doplňující funkci hlavního využití (rozsahu odpovídajícímu např. 
pódia, předzahrádky, přenosné konstrukce apod.)  

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

▪ dětská hřiště související s hlavním využitím  

Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

Další podmínky využití:  

▪ v rozhledových trojúhelnících nebude realizovaná nová výstavba ani vysazovaná 
vyšší zeleň (nad 0,6 m) ani realizováno neprůhledné oplocení 

8. Plochy zeleně 

 druh plochy umístění 

  plochy zeleně 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy  Způsob využití 

ZV zeleň na veřejných prostranstvích  významné plochy zeleně v sídlech většinou parkově 
upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy 
parků apod., které nemohou být součástí jiných 
typů ploch 

ZSP zeleň sídelní a přírodního charakteru plochy veřejné, vyhrazené i soukromé zeleně 
v sídlech, které v daném případě nemohou být 
součástí jiných typů ploch, např. bydlení 

plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; plochy 
zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu  

ZV – ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH  

Hlavní využití:  

▪ veřejně přístupné plochy zeleně s rekreačním využitím  

Přípustné využití:  

▪ stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

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

▪ podzemní stavby, zařízení a jiná opatření pro technickou infrastrukturu, pokud bude 
zachována funkce hlavního využití  
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▪ technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace (např. 
dětská hřiště související s hlavním využitím, drobný mobiliář, cyklistické stezky), 
pokud bude zachována funkce hlavního využití 

Podmíněně přípustné využití:  

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

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

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

▪ stanice sloužící k monitorování životního prostředí  

▪ výstavba vodohospodářských zařízení pro lesní rekultivaci – suchá drž, retenční 
nádrž  

Nepřípustné využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 0,8  

▪ výšková hladina zástavby – max. 1 NP + ustupující podlaží 

▪ zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  

▪ v aktivních zónách záplavového území budou uvolněné prostory bez pevných 
překážek 

ZSP – ZELEŇ SÍDELNÍ A PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

Hlavní využití:  

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

Přípustné druhy funkčního využití území:  

▪ stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

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

▪ liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že budou splněny všechny 
požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické 
funkce zemědělských ploch 

▪ technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace (např. 
drobný mobiliář, cyklistické stezky, prvky informačního systému), pokud bude 
zachována funkce hlavního využití 
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Podmíněně přípustné využití:  

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

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

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 0,8 

▪ výšková hladina zástavby – max. 1 NP  

▪ zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  

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

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

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

▪ stanice sloužící k monitorování životního prostředí  

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

▪ pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy ZSP Specifická podmínka využití 

P 205 Podmínky využití plochy budou prověřeny územní studií  

9. Lesy 

  druh plochy umístění 

  Lesy v nezastavěném území 

kód typ plochy Způsob využití 

NL Plochy lesní plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci; 
pokud podmínky využití ploch umožňují 
umísťování staveb, pak tyto stavby musí 
vyhovovat § 18, odst. 5 stavebního zákona, plochy 
lesů ochranných a lesů zvláštního určení 

 
(1) Plochy lesní jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les.  
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(2) Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

NL – PLOCHY LESNÍ  

Hlavní využití:  

▪ plnění funkcí lesa a činnosti dle lesního hospodářského plánu nebo hospodářské 
osnovy.  

Přípustné využití:  

▪ stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví 

▪ stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

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

▪ stavby, zařízení a jiná opatření pro technickou infrastrukturu, pokud bude 
zachována funkce hlavního využití  

▪ účelové komunikace nutné pro obhospodařování pozemku a zajištění prostupnosti 
území 

Podmíněně přípustné využití:  

▪ stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání: 
turistické a cyklistické stezky, informační systémy a odpočívadla.  

▪ výstavba lesních účelových staveb (ploch pro skladování dřeva)  

▪ výstavba studen   

▪ výstavba vodohospodářských zařízení pro lesní rekultivaci – poldr, retenční nádrž, 
protierozní opatření  

▪ trvalá vegetace bez hospodářského významu  

Nepřípustné využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ výšková hladina zástavby – max. 6,5 m  

▪ zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  

▪ posílení či zachování funkčnosti územního systému ekologické stability – typická, 
geograficky původní společenstva  

▪ při povolování staveb i při lesním hospodářství musí být respektován územní systém 
ekologické stability 

▪ na území CHKO Český ráj se vylučuje možnost umístění nadzemních objektů 
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10. Plochy vodní a vodohospodářské 

  druh plochy umístění 

  plochy vodní a vodohospodářské v celém řešeném území 

kód typ plochy  Způsob využití 

W  plochy vodní a vodohospodářské Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny 
pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, 
regulaci vodního režimu území a plnění dalších 
účelů stanovených právními předpisy, 
upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany 
přírody a krajiny. Zahrnují pozemky vodních ploch, 
koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 
převažující vodohospodářské využití. 

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Hlavní využití:  

▪ vodohospodářská funkce  

Přípustné využití:  

▪ stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití  

▪ související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy, zdrže apod.)  

▪ stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi apod.)  

▪ liniové stavby veřejné technické infrastruktury  

▪ zdroje požární vody  

▪ akumulace přívalových vod, regulace jejich průtoku 

▪ založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné využití:  

▪ rekreační využití  

▪ chov ryb  

Nepřípustné využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ výšková hladina zástavby – max. 6,5 m 

▪ zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  

▪ při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability  

▪ míra využití nesmí ohrozit nebo oslabit funkci plochy, mít negativní vliv na ekologii 
prostředí a krajiny  
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11. Plochy nezastavěné 

  druh plochy umístění 

  plochy nezastavěné v nezastavěném území 

kód typ plochy Způsob využití 

Z Orná půda, trvalý travní porost 

Tyto plochy jsou vymezeny pro převažující 
zemědělské využití. Zahrnují zejména pozemky 
zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, 
zařízení a jiných opatření pro zemědělství a 
pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. Stavby nezbytné pro 
obhospodařování zemědělské půdy v 
nezastavěném území, pastevectví apod. (silážní 
žlaby, přístřešky pro dobytek) jsou do tohoto 
typu plochy zahrnuty  

NS Plochy nezastavěného území - smíšené plochy smíšené nezastavěného území jsou 
funkčně nevyhraněné s několika přípustnými 
funkcemi, např.: pozemky určené k plnění 
funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního 
fondu, případně pozemky vodních ploch a 
koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího 
způsobu využití, pozemky přirozených a 
přírodě blízkých ekosystémů a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 

 

Plochy jednotlivých funkcí nevyžadují jejich 
samostatné vymezení, pokud podmínky využití 
ploch umožňují umísťování staveb, pak tyto 
stavby musí vyhovovat ustanovením 
stavebního zákona 

Plochy smíšené nezastavěného území jsou samostatně vymezeny v případech, kdy s ohledem na 
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, například na plochy vodní 
a vodohospodářské, zemědělské a lesní. 

Z - ORNÁ PŮDA, TRVALÝ TRAVNÍ POROST  

Hlavní využití:  

▪ pozemky v nezastavěném území sloužící k hospodaření na zemědělské půdě  

Přípustné využití:  

▪ pozemky orné půdy, trvalých trávních porostů, sady, zahrady (zpravidla 
neoplocené) 

▪ stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu 
nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v  nezastavěném území a 
pastevectví (žlaby, sezonní přístřešky pro dobytek, ovčíny, seníky, ohrady a 
ohradníky) 
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▪ účelové komunikace (polní cesty a další komunikace) nutné pro obhospodařování 
pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny 

▪ stavby a zařízení sloužící k protipovodňové a protierozní ochraně území, 
protipovodňová a protierozní opatření, přičemž konkretizace prvků a jejich umístění 
bude provedena v rámci komplexních pozemkových úprav nebo studie odtokových 
poměrů a příslušných navazujících dokumentací 

▪ liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí) 

▪ stavby a zařízení sloužící veřejnému užívání území (informační systémy, 
odpočívadla) 

Podmíněně přípustné využití: 

▪ liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že budou splněny všechny 
požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické 
funkce zemědělských ploch 

▪  revitalizace vodotečí – podmínkou je komplexní řešení ochrany území na základě 
návrhu KPÚ nebo studie odtokových poměrů, pokud bude prokázán soulad se zájmy 
ochrany přírody a krajiny 

▪ polní hnojiště, pokud nebudou narušeny zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy 
vodohospodářské, nenarušení zájmů hygienické ochrany bydlení bude prokázáno 
v navazujícím řízení 

▪ zalesnění – pokud bude v následujícím řízení prokázán soulad se zájmy ochrany ZPF 
a ochrany přírody a krajiny 

▪ plochy spadající do ochranného pásma vodního zdroje lze využít pouze v souladu se 
stanovenými podmínkami 

▪ ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely – za podmínky zajištění prostupnosti 
krajiny 

Nepřípustné využití:  

▪ oplocení pozemků 
▪ ukládání odpadu včetně řízeného skladování odpadů 
▪ aktivity, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ZPF nebo omezovaly 

obhospodařování pozemků 
▪  umísťování nových staveb na území první a druhé zóny odstupňované ochrany 

přírody a krajiny CHKO Český ráj 

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ výšková hladina zástavby – max. 6,5 m  
▪ zastavěná plocha max. 30 m2 
▪ nové zemědělské stavby 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  
▪ ve vymezeném záplavovém území Q100 nesmí být realizované žádné stavby 
▪  v území, kde není vymezeno záplavové území, nesmí být realizovány žádné stavby 

ve vzdálenosti min. 6m od stávajících vodních toků 
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▪ u zemědělských staveb musí být prokázáno, že nenarušují krajinný ráz 

NS – PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - SMÍŠENÉ  

Hlavní využití:  

▪ zemědělské a krajinářské využití 

Přípustné využití:  

▪ plochy krajinné zeleně  

▪ vodní toky a plochy  

▪ zemědělská půda  

▪ lesní půdní fond  

▪ stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

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

Podmíněně přípustné využití:  

▪ liniové stavby technické a dopravní infrastruktury neomezující hlavní využití,  

▪ vodohospodářská zařízení  

▪ pomníky, sochy, kříže  

▪ rekreační využití bez stavební činnosti  

Nepřípustné využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:   

▪ nestanovují se 

Další podmínky využití:  

▪ posílení či zachování funkčnosti územního systému ekologické stability – typická, 
geograficky původní společenstva  

▪ posílení stávajících přírodních hodnot území 

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. 
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÁ 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

G.  1. Veřejně prospěšné stavby 

TAB. 3: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS) 

KÓD NÁZEV VPS, VPO, ASANACE 

Dopravní a technická infrastruktura 

DI 4  Napojení silnice I/35 a III/28315 Na Kamenci (DS – Z 270) 

DI 6 Výstavba páteřní komunikace (T.G. Masaryka) na Hruštici (MK – Z 116) 

DI 7 Nové napojení na silnici I/10  – jižní sjezd do Fučíkovy ulice (DS – Z 74) 

DI 8 Homogenizace silnice III/01018 v lokalitě Kobylka (DS –Z 29) 

DI 10 Homogenizace silnice III/27926 a III/27920 v Mašově – Sobotecká (DS – Z 329) 

DI 11 Úprava křižovatky silnic II/610 a III/2797 Nádražní (DS –Z 131) 

DI 12 Rozšíření komunikace na Mokřiny (DS – Z 5) 

TI 2 Vodovodní řad propojující Ohrazenice s PZ Vesecko a Malým Rohozcem 

G.  2. Veřejně prospěšná opatření 

TAB. 4: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO) 

Index Opatření Katastrální 
území 

Účel opatření 

Opatření pro snižování ohrožení v území povodněmi 

W01 Koridor pro 
umístění staveb a 
opatření pro 
snižování 
ohrožení území 
povodněmi 

 

Bukovina u 
Turnova, 
Daliměřice, 
Turnov, Mašov u 
Turnova 

Zajištění podmínek 
pro nakládání 
s vodami, ochranu 
před jejich 
škodlivými účinky 
a suchem, regulaci 
vodního režimu 
území a plnění 
dalších účelů 
stanovených 
právními předpisy 
upravujícími 
problematiku na 
úseku vod a 
ochrany přírody a 
krajiny. 

W02 Zkapacitnění 
průtoku pod 

Turnov  Ochrana města 
před riziky spojené 
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 mostem v ulici 
Palackého a 
výstavba 
protipovodňových 
opatření (hráze, 
stěny, objekty)  

s povodňovými 
stavy. 

 

 

Ostatní opatření 

Opatření k založení prvků územního systému ekologické stability 

WU09 LBK 2 U 
Červeného dvora 

Malý Rohozec Založením či posílením 
funkceschopnosti ÚSES zajistit 
podmínky pro zvýšení retenční 
schopnosti krajiny, diverzity a 
ekologické stability v území. 

 

WU12 LBK 5 Vrchhůra Turnov, Mašov u 
Turnova 

WU14 IP 1 Odolenovický 
potok 

Turnov 

WU15 IP 2 Hruštice-
Károvsko 

Turnov 

WU16 LBK 7 Myšina Bukovina u 
Turnova 

WU17 LBC 314/1441 
Černava 

Turnov, Mašov u 
Turnova 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ 
A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, se 
nestanovují. 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Vzhledem k tomu, že z posouzení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblast 
nevyplývá, že ÚP Turnov má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost některé EVL nebo ptačí oblasti, nebyla kompenzační opatření stanovena. 
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J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

ÚP Turnov se vymezují následující koridory územních rezerv: 

▪ ÚR 1 - koridor kapacitní silnice S5  

▪ ÚR 6,7,8 – koridory pro obchvat centra města. 

Územní rezervy jsou prostorově vymezeny a zakresleny ve výkresu č. 2: „Hlavní výkres: 
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny“ 

ÚP Turnov vymezuje koridory územních rezerv, které jsou patrné z následující přehledné 
tabulky: 

TAB. 5: SOUPIS PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV 

Funkce 
Označení 
koridoru 

Způsob využití Podmínky pro jeho prověření 

DI ÚR 1 – D 01B  ÚR 1-DS Stabilizace trasy S5, aktualizace ZÚR LK 
DI ÚR 6 ÚR 6-DS Zpracování ověřovací projektové dokumentace 

obchvatu centra města a posouzení vlivu na 
životní prostředí 

DI ÚR 7 ÚR 7-DS Zpracování ověřovací projektové dokumentace 
obchvatu centra města a posouzení vlivu na 
životní prostředí 

DI ÚR 8 ÚR 8-DS Zpracování ověřovací projektové dokumentace 
obchvatu centra města a posouzení vlivu na 
životní prostředí 

K. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ – ETAPIZACE 

ÚP Turnov stanovuje pořadí změn využití území formou etapizace ve specifických podmínkách 
využití vyjmenovaných ploch. Tyto podmínky jsou specifikovány v kapitole F. 2. 

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, 
STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU 
NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU 
STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

ÚP Turnov se nevymezují plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 
pro rozhodování o změnách jejich možného budoucího využití. 
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M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 

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 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 Změny č. 2 ÚP Turnov. 

N. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které architektonickou část 
projektové dokumentace může vypracovávat jen autorizovaný architekt, ÚP Turnov 
nevymezuje. 
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O. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

O. 1. Počet listů textové části 

Textová část Úplného znění územního plánu Turnov po vydání Změny č. 2 obsahuje 93 stran 
včetně 2 úvodních listů. 

O. 2. Seznam výkresů grafické části 

TAB. 6: SEZNAM VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 

Výkres číslo Obsah Měřítko Poznámka 

1. Výkres základního členění území 1 : 5 000 2 listy A1+ 

2. Hlavní výkres 1 : 5 000 2 listy A1+ 

3. Výkres dopravní infrastruktury 1 : 5 000 2 listy A1+ 

4. Výkres technické infrastruktury 1 : 5 000 2 listy A1+ 

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací 

1 : 5 000 2 listy A1+ 

  

SEZNAM TABULEK 
TAB. 1: SOUPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH (Z) A PLOCH NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (P) 10 

TAB. 1B: VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 10 

TAB. 2: VÝPIS OBJEKTŮ, KTERÉ V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ STÁTU NEBO VÁLEČNÉHO STAVU MOHOU BÝT NAPADENY
 24 

TAB. 3: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS) 85 

TAB. 4: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO) 85 

TAB. 5: SOUPIS PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV 87 

TAB. 6: SEZNAM VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 89 
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SEZNAM ZKRATEK 

zkratka  význam 

AČR Armáda České republiky 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

BC, BK biocentrum, biokoridor = skladebné části územního systému ekologické 
stability 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BSK5 biochemická spotřeba kyslíku v mg mikroorganismy při rozkladu 
znečištění (odpadních vod) za 5 dní – norma=54mg/1l/1 člověk/den  

CO civilní ochrana 

CR  cestovní ruch 

CZT centrální zásobování teplem 

ČD České dráhy 

ČEPS Česká energetická přenosová soustava 

ČEZ České energetické závody 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČS  čerpací stanice 

ČSOV čerpací stanice odpadních vod 

ČS PHM čerpací stanice pohonných hmot 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a kartografický 

EO ekvivalentní obyvatel 

EU Evropská Unie 

EVL evropsky významná lokalita 

HPJ hlavní půdní jednotka 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IAD individuální automobilová doprava 

IZS integrovaný záchranný systém 

k.ú. katastrální území 

KES koeficient ekologické stability 

KN katastr nemovitostí 

KOP Koncepce ochrany přírody Libereckého kraje 

KÚ Katastrální úřad 

KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje 

LAPV lokality akumulace povrchových vod 
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LČR, s.p. Lesy České republiky, státní podnik 

L ÚSES lokální (místní) územní systém ekologické stability 

LK Liberecký kraj 

LPF lesní půdní fond 

MMR ČR Ministerstvo místního rozvoje České republiky 

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NRBC biocentrum nadregionální 

NKP nemovitá kulturní památka 

NNKP národní nemovitá kulturní památka 

NPP národní přírodní památka 

NPR národní přírodní rezervace 

NUTS klasifikace EU územních statistických jednotek: 1 – republika, 2 – regiony, 
3 – kraje, 4 – okresy, 5 - obce 

NZP nezemědělská půda 

OA osobní automobil 

OIR objekty individuální rekreace 

OP ochranné pásmo 

ORP obec s rozšířenou působností 

OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PF ČR Pozemkový fond České republiky 

PÚ Pozemkový úřad 

PUPFL pozemky určené pro plnění funkcí lesa 

PÚR ČR politika územního rozvoje České republiky 

RC, RK biocentru, biokoridor regionálního významu 

RR radioreléová trasa 

RS regulační stanice 

RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SČP Severočeská plynárenská a.s. 

SCZT systémy centrálního zásobování teplem 

SEA hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic Environmental 
Assessment) 

SLDB sčítání lidu, domů a bytů 

SRN Spolková republika Německo 

STL středotlaký plynovod 

SV skupinový vodovod 
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SVS Severočeská vodárenská společnost 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TR transformovna 

TTP trvalé travní porosty 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚHUL Ústav pro hospodářskou úpravu lesa 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚPP územně plánovací podklad 

ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru 

ÚPO územní plán obce 

ÚP VÚC územní plán velkého územního celku 

ÚSES (R, NR) územní systém ekologické stability – regionální, nadregionální 

ÚSOP ústřední seznam ochrany přírody 

UTO uzlový telefonní obvod 

ÚTP územně technické podklady 

ÚV úpravna vody 

VD vodní dílo 

VKP významný krajinný prvek 

VŠ vysoká škola 

VTL vysokotlaký plynovod 

VVN velmi vysoké napětí 

VZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území 

ZCHÚ zvláště chráněné území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR LK Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 
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