
 

 

  Podklad pro jednání ZM  dne 26.06. 2014 
 
 
 
Název materiálu:  Územní plán Turnov - vydání 
 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke - starosta, určený zastupitel 
 
Vypracoval: ORM 
 
Zúčastní se projednávání v ZM: RNDr. Miroslav Varga – vedoucí ORM 
 
Předložení materiálu uloženo:  
 
Vztah k rozpočtu města: poskytnutá dotace v roce 2010 a v roce 2012 
Projednáno v komisi:  Komise pro rozvoj a správu majetku, 

 
Přílohy:  č.1 Opatření obecní povahy (na CD) 
                 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:  
            Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
  
Zdůvodnění a vysvětlení:  
ZM rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Turnova dne 28.04. 2009 usnesením č.67/2009 .  
Zadání Územního plánu Turnov (dále ÚP Turnov) bylo schváleno ZM Turnov dne 26.11. 2009 
usnesením č.222/2009 . 
Koncept ÚP Turnov byl vypracován zpracovatelem - firmou ARCHIS Praha, vedoucí projektant 
Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., autorizovaný architekt ČKA 00662. 
Veřejné projednání Konceptu ÚP Turnov a Vyhodnocení vlivů územního plánu na trvale udržitelný 
rozvoj území proběhlo dne 18.10. 2011. ZM Turnov schválilo  dne  23.02.2012 usnesením č.33/2012 
Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Turnov. 
Návrh ÚP Turnov pro společné jednání byl zpracován v souladu s Pokyny. Společné jednání 
k Návrhu ÚP Turnov proběhlo 18.12. 2013. Pokyny pro úpravu Návrhu ÚP Turnov před veřejným 
projednáním projednalo a schválilo ZM Turnov dne 28.03. 2013 usnesením č.65/2013.  
Návrh ÚP Turnov pro veřejné projednání byl zpracován v souladu s Pokyny. 
Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu, požadavky 
vyplývající ze stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních subjektů, 
požadavky vyplývající z akceptovaných připomínek veřejnosti, občanských sdružení a okolních obcí, 
požadavky vyplývající z akceptovaných námitek – věcně shodných připomínek, požadavky 
pořizovatele vyplývající z veřejného projednání Konceptu ÚP Turnov a ze společného jednání 
k Návrhu ÚP Turnov byly splněny jejich zapracováním do Návrhu ÚP Turnov. 
Veřejné projednání Návrhu ÚP Turnov a Vyhodnocení vlivů územního plánu na trvale udržitelný 
rozvoj území proběhlo dne 29.10. 2013 a bylo ukončeno dne 5.11. 2013.  
V roce 2014 proběhlo vyhodnocení podaných námitek a připomínek. Pořizovatel ve spolupráci s 
určeným zastupitelem dle § 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách uplatněných ke Konceptu i k Návrhu ÚP Turnov.  
ÚP Turnov je zpracován a projednán v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a § 12 – 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v jejich aktuálním 
znění.  
Obsah ÚP je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti (I. obsah územního 
plánu a II. obsah odůvodnění územního plánu). 
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Obsah Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území je v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti.  
 
Souhlasné stanovisko k návrhu ÚP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a 
soustavu Natura 2000 bylo vydáno Krajským úřadem jako příslušným orgánem  dne 21.5.2014 pod 
čj. KÚLK 28494/2014 bez stanovení doplňujících podmínek. 
Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, k Návrhu ÚP  Turnov bylo vydáno dne 12.9.2013 pod čj. 
OÚPSŘ 154/2009/OÚP Krajský úřad  neuplatňuje k Návrhu ÚP Turnov stanovisko obsahující 
požadavky na jeho úpravu a na základě výše uvedeného posouzení souhlasí s předloženým Návrhem 
ÚP Turnov a potvrzuje, že lze zahájit řízení o vydání návrhu územního plánu. 
 
Návrh ÚP Turnov řeší celé správní území města, tzn. 5 katastrálních území - Malý Rohozec, 
Bukovina u Turnova, Daliměřice, Turnov a Mašov u Turnova s celkovou rozlohou 2.273 ha, 
rozdělených do  13 městských částí Bukovina, Daliměřice, Dolánky, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, 
Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mašov, Mokřiny, Pelešany, Turnov a Vazovec. 
Návrh ploch respektuje předpokládaný nárůst počtu obyvatel v časovém horizontu 15 let na 15.300 
ze současných 14.500. 
Urbanistická koncepce města se návrhem ÚP Turnov nemění. Je respektováno uspořádání města 
kolem historického jádra – centra, uliční síť, dominanty města, stávající charakter sídla a hladina 
zástavby. Územní plán Turnov  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. ÚP je zpracován v měřítku 1:5000. 
 Navrženým systémem podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití se zpřesňuje 
funkční uspořádání a prostorová organizace města a zabezpečuje se na lepší úrovni ochrana jeho 
dochovaných hodnot. Návrh rozvojových ploch a časové vymezení jejich postupné zástavby 
odpovídají reálnému vývoji demografické situace. Převážná většina zastavitelných ploch je 
organizována do větších, souvislých územních celků, jejichž urbanistické řešení i územní vazby byly 
nebo postupně jsou ověřovány podrobnějšími územními studiemi či regulačními plány.  
Navržené veřejně prospěšné stavby a opatření veřejné infrastruktury, spolu s variantním vymezením 
územních rezerv pro koridory staveb dopravní infrastruktury přispějí k dopravnímu zklidnění centra 
města a ke zlepšení kvality životního prostředí v něm. Návrh rozvojových ploch i koridorů hlavních 
staveb veřejné infrastruktury v maximální možné míře respektuje uspořádání krajiny a krajinný ráz, 
zejména v chráněných územích přírody. Podrobné vyhodnocení je obsaženo ve Vyhodnocení vlivů 
koncepce ÚP Turnov na životní prostředí (zpracovatel Ing. Pavla Žídková) a ve Vyhodnocení vlivů 
koncepce ÚP Turnov na evropsky významnou lokalitu a oblast soustavy Natura 2000 (zpracovatel 
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.). 
 
 
Problematika bytových zón Hruštice – Károvsko, Durychov – Na Kamenci a Daliměřice 
ÚP Turnov se vymezují zastavitelné plochy. Každá z navrhovaných zastavitelných ploch má 
vymezenu svoji funkci (účel) a podmínky využití formou regulativů. Návrh soustředěné bytové  
zástavby v Daliměřicích, Károvsku, Hruštici, Durychově a Na Kamenci  vychází z platného ÚPSÚ 
Turnov a v minulosti zpracovaných regulačních plánů rozvojových lokalit. V průběhu zpracování 
nového ÚP byly souběžně zpracovány 3 Územní studie uvedených rozvojových lokalit, které jsou 
zpracovány v měřítku 1:2000 a upřesňují podmínky prostorového uspořádání výstavby, které jsou 
stanovené  ÚP pro příslušná funkční využití území. 



 

 

Problematika průmyslové zóny Vesecko v Daliměřicích 
 Obchodně průmyslová zóna Vesecko je již v současné době z velké části naplněna a její plánované 
rozšíření ve směru na Jenišovice nebylo orgány ochrany zemědělského půdního fondu odsouhlaseno. 
ÚP vymezuje pro průmyslovou výrobu plošně méně významné plochy v lokalitě „Přepeřská“ a „Za 
nádražím ČD“. 
 
Problematika rychlostní silnice R35 v ÚP Turnov: 
ÚP navrhuje v režimu územní rezervy (ÚR 1 DO 1B) koridor kapacitní silnice S5 ve smyslu Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008 dále (PÚR ČR) a Zásad územního rozvoje Libereckého 
kraje (dále 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. 
Město Turnov bylo nuceno přes svůj několikrát opakovaný odpor zapracovat vedení koridoru 
kapacitní silnice S5 do své územně plánovací dokumentace. 
ZM několikrát deklarovalo svými usneseními nesouhlas s trasováním komunikace R35 (S5) přes 
katastr města Turnov. 
 Ze schválených ZÚR LK vyplývá, že nový ÚP Turnov má zajistit územní ochranu  tzv. severního 
koridoru jako územní rezervy pro jeho budoucí využití.  
MMR ČR pořídilo územně plánovací dokumentaci pod názvem: „Územní studie koridoru kapacitní 
silnice R10/R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice“ zpracovanou firmou Atelier T–
plan s.r.o. Praha. Územní studie (ÚS) při zohlednění širších přepravních vztahů a významu koridoru 
S5 v přeshraničních, vnitrostátních a regionálních souvislostech, dopravně inženýrských požadavků a 
podmínek, urbanistických, socioekonomických a územních podmínek a limitů, a ohledem na území 
CHKO Český ráj a lokality Natura 2000, s ohledem na výsledky hodnocení z hlediska udržitelného 
rozvoje území, doporučila jako výsledný koridor kapacitní silnice S5 ve variantě severní ve spojení 
Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice v silničních parametrech (S) a návrhové kategorii 
S 20,75 - S14,75. Varianta severní dosahuje nejkratší délky jak mezi „uzlovými body“ Rádelský 
Mlýn-Úlibice, tak v délce novostavby Turnov-Úlibice. V úseku Turnov-Úlibice kapacitní silnice 
v maximální míře převezme dopravní zatížení ze stávající silnice I/35 (nejvyšší míra účinnosti) a 
umožní tak výrazné zklidnění především na průjezdech obytným územím dotčených sídel. ÚS 
prokázala, že koridor S5 v jižní variantě vedené přes Mnichovo Hradiště a dále souběžně se silnicí 
I/16 na Úlibice není účinný pro zkvalitnění silných dopravních vztahů na silnici I/16 v relaci Mladá 
Boleslav-Jičín. Přepravní význam vázaný především na ekonomicky silné centrum Mladá Boleslav 
má prioritně silnice I/16, jejíž sledovaná přestavba v úseku Mladá Boleslav – Sobotka (v uspořádání 
2+1) a dále částečně v úseku Sobotka –Jičín (kategorie S11,5) jsou zcela nezávislé na poloze a vedení 
koridoru S5. Převedení vazeb do spojení Ohrazenice-Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín není pro tyto 
převažující regionální vztahy účinnou a srovnatelnou náhradou. 
Mezi přednosti severní varianty patří průchod v rozsahu cca 2/3 rozvojovými oblastmi a osami 
(vymezenými v ZÚR dotčených krajů) tj. převážně urbanizovaným územím. Úsek Ohrazenice-
Turnov-Valdštejnsko je charakteristický kontaktem s významným sídelním centrem Turnovem. 
Koridor S5 prochází jihozápadním zázemím města Turnova, poloha nabývá současně formu 
obchvatu města, čímž vytváří i předpoklad pro odsun tranzitní dopravy z centra Turnova a možnou 
„kultivaci“ odlehčeného dopravního prostoru (čtyřpruh a MÚK). 
ŘSD ČR zajišťuje zpracování studie „Studie proveditelnosti kapacitní silnice I/35 v úseku MÚK 
Ohrazenice – MÚK Úlibice“ včetně aktuálního modelu výhledového zatížení dopravy v roce 2040, 
která v koridoru S5 Turnov-Rovensko pod Troskami-Úlibice prověří varianty možného vedení trasy 
kapacitní silnice v kategorii  S 25,5, S 20,75 a S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, 
přírodních a kulturně historických hodnot se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace 
krajiny. Město Turnov doporučuje kategorii S 14,75/90 – vystřídaná třípruhová silnice I. třídy 
s minimální intenzitou 11 100 voz/24h a maximální intenzitou 25 000 voz/24h. Trasování kapacitní 
silnice v šířkových parametrech kategorie S 14,75 z hlediska výškových poměrů umožňuje 



příznivější přizpůsobení se terénu a tím redukci záboru území, zmenšení objemu zemních prací a 
menší podíl inženýrských objektů v trase. Kategorie S 14,75 se svými normovými parametry vytváří 
příznivé předpoklady pro umístění koridoru kapacitní silnice S5 v souběhu s dopravní a technickou 
infrastrukturou. 
V souladu se závěry jednání s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ředitelstvím 
silnic a dálnic  ČR a Krajským úřadem Libereckého kraje vymezuje územní plán vedení  koridoru 
kapacitní silnice S5 přes území Turnova  formou územní rezervy takto: 
Koridor vychází z MÚK Přepeře (z větší části na území obce Přepeře), vede souběžně se stávající  
trasou elektrického vedení, prochází východně od Nudvojovic podél areálu firmy Kamax s.r.o. a 
mostem přechází řeku Jizeru. Dalším mostem překračuje říčku Libuňku a silnici III/27926 (ulice 
Sobotecká), kde vstupuje na k.ú. Mašov u Turnova, vede ve svahu nad údolím Libuňky přes stávající 
zahrádkářkou kolonii (navržen tunel Pelešany v délce 800m). V místní části Pelešany mostem přes  
železniční trať č. 041 Turnov – Jičín a silnici I/35  přechází do prostoru Valdštejnska, kde je za areálu 
firmy Trevos  MÚK Valdštejnsko (zde je navržena přeložka silnice II/2835 s variantním řešením 
silnice II/283  ve směru Mírová pod Kozákovem). Šíře dopravního koridoru je v územním plánu cca 
80 m. 
 
Problematika  silnice II/283 a severozápadní odlehčovací komunikace centra města v ÚP 
Turnov: 
Základním problémem Turnova je vedení silnice II/283 centrem města přes Náměstí Českého Ráje, 
což má za následek přetížení náměstí i ulic historického centra automobilovou dopravou. 
Platné ZÚR LK vymezují trasu silnice II/283 mimo území Turnova. Napojení této silnice na 
kapacitní silnici S5 i na stávající silnici I/35 není dosud dořešeno, územní plán proto vymezuje 
územní rezervu pro toto možné napojení, navazující na územní rezervu kapacitní silnice S5 
v prostoru  Valdštejnska. 
V konceptu ÚP Turnov byla vymezená návrhová plocha pro dopravní infrastrukturu silniční DS-Z 
147 tzv. Severozápadní odlehčovací komunikace centra města (dále SZOK) převzatá z platného 
ÚPSÚ Turnov). V návrhu ÚP je jako návrhová plocha vymezena vodohospodářská plocha W-Z 432 
(protipovodňový val v lokalitě Na lukách v trase SZOK). Návrhová plocha DS-Z 147 byla z návrhu 
ÚP vyřazena a nahrazena územní rezervou ÚR 7 pro koridor dopravní infrastruktury, který již nevede 
přes lokalitu Koňský trh, ale začíná v Palackého ulici u autobusového nádraží a vede do Žižkovy 
ulice. ÚP neřeší SZOK jako obchvatovou trasu přes bytovou zónu Hruštice pro krajskou silnici 
II/283. Změna územní rezervy na návrhovou plochu je možná změnou územního plánu.  
Územní rezervy nejsou v souladu s užívanými postupy dokumentací SEA posuzovány. Územní 
rezerva definovaná stavebním zákonem je vymezována v zásadách územního rozvoje (§ 36 odst. 1) a 
v územním plánu (§ 43 odst. 1). Vymezení plochy územní rezervy zajišťuje ochranu území pro 
prověření možností jeho budoucího využití. „Provádění“ územní rezervy znamená pouze vyloučení 
takových změn v území, „které by znemožnily nebo podstatně ztížily prověřované budoucí využití“. 
Územní rezerva sama neumožňuje povolit záměr, který má být zatím jen prověřován. Plocha územní 
rezervy nemění stávající stav území, ale naopak omezuje jeho změny. Ochrana stávajícího stavu 
území formou územní rezervy nemůže vyvolat negativní vliv na životní prostředí ani na evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). Prověření možností využití plochy územní 
rezervy pro umístění určitého záměru může následně vést k návrhu na změnu územní rezervy na 
zastavitelnou plochu nebo k návrhu na jiné realizovatelné využití území, ale může také vést k 
vypuštění územní rezervy z územně plánovací dokumentace při změně územního plánu. 
Teprve na základě tohoto prověření může být územní rezerva přeměněna na plochu se stanoveným 
způsobem využití. To se děje pořízením změny nebo aktualizace ÚP.  
Plocha územní rezervy nemění stávající stav, ale naopak omezuje jeho změny. V důsledku vymezení 
plochy územní rezervy nemůže dojít ke vzniku negativního vlivu na životní prostředí ani na území 
Natura 2000. 
Město Turnov nechalo nad rámec procesu územního plánování zpracovat následující odborné 
podklady: 

„Technická studie Severozápadní komunikace centra Turnova“, zpracovatel Atelier 4, s.r.o., IČ 
46710141, Podhorská 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, termín 04/2008  



 

 

„Turnov - odlehčující komunikace situační a výškopisný plán 1:500“, zpracovatel Geodezie 
Český Ráj s r.o., IČ 25953621, Nádražní 213/2, 513 01 Semily, termín 11/2007, 04/2008 
„Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu Turnov – severozápadní městský 
dopravní polokruh“, zpracovatel INSET s.r.o., IČ 41187628, Novákových 6, 180 00 Praha 8, 
termín 03/2008. 
„Hydrodynamické modelování vlivu nové severozápadní odlehčovací komunikace centra 
Turnova na průtoky Jizery při Q20 a Q100“, zpracovatel DHI a.s., IČ 64948200, Na Vrších 
1490/5, 100 00 Praha 10, termín 09/2008. 
„Vyhodnocení akustické situace – Měření stávající akustické situace (24 hod.) z provozu 
automobilové dopravy v ulici Markova v Turnově“, zpracovatel firma EKOLA group, spol s 
r.o., IČ 639 1 378, divize Turnov, Palackého 190, 511 01 Turnov, termín 10/2008. 
„Komunikace Husova – Turnov, měření hluku v mimopracovním prostředí“, “, zpracovatel 
firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 146/10, 460 08 Liberec 8, termín 12/2008 
Komunikace Palackého, Husova a Žižkova – Turnov, měření hluku v mimopracovním 
prostředí“, “, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 146/10, 460 08 
Liberec 8, termín 10/2009 
„Hluková expertíza“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 146/10, 
460 08 Liberec 8, termín 03/2010 
„Řešení dopravy v centru města Turnov - Rozptylové studie“, zpracovatel firma EkoMod, Mgr. 
Radomír Smetana, IČ 148 62 450, Nová 332, 460 10 Liberec 10, termín 04/2010.  
„Severozápadní odlehčovací komunikaci Turnov - Posouzení vlivů na veřejné zdraví, 
Hodnocení zdravotních rizik“, zpracovatel firma BERYL, spol. s r.o., IČ 250 29 169, Erbenova 
146/10, 460 08 Liberec 8, termín 04/2010. 
„Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov“, zpracovatel firma PUDIS a.s. IČ 45272891, 
Nad Vodárnou 2/3258,10031 Praha10, termín 03/2013. 

 Studie prověřily s dostatečnou přesností základní stavebně technické uspořádání navrhované 
severozápadní sběrné komunikace. Dopravní model vyloučil, že by na sebe měla severozápadní 
komunikace převzít úlohu převaděče dopravních tranzitních vztahů ze stávající silnice II/283 přes 
náměstí Českého ráje. 
Na základě „Územní studie vnitroměstské dopravy Turnov“, zpracované  firmou PUDIS a.s., 
vymezuje ÚP jako územní rezervy: 

 Koridor pro stavbu severozápadního obchvatu v trase křížení s ulicí Palackého – stávající 

autobusové nádraží – přemostění Malé Jizery – s  napojení na ulici Žižkovu u služebny 

Policie ČR (ÚR 7); 

 Koridor pro stavbu severozápadního obchvatu podle návrhu PUDIS  s napojení na ulici Alej 

Legií (Žižkovu) v Metelkových sadech (ÚR 6); 

 Koridor pro stavbu komunikace údolím Stebenky  podle návrhu PUDIS  s napojením na 

ulici 5.května u nemocnice (ÚR 8). 

Viz. usnesení ZM č. 64/2013 z 28.03.2013: 
ZM souhlasí s ponecháním pouze návrhových ploch v prostoru Na Lukách pro veřejně prospěšnou 
stavbu protipovodňového valu (3. stupeň protipovodňových opatření) a dále řešit koridor 
vnitroměstské komunikace jako 3 územní rezervy: 
1. Severozápadní odlehčovací komunikace centra (Luka - Žižkova ul., dle změny č.13A platného 
územního plánu Turnov ) 
2. Prodloužená Severozápadní odlehčovací komunikace centra (Luka - Metelkovy sady, dle studie 
firmy PUDIS a.s.) 
3. Jihovýchodní varianta odlehčovací komunikace centra údolím Stebenky (Sobotecká – nemocnice, 
dle studie firmy PUDIS a.s.) 
 Město Turnov požaduje v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje zapracování 
vymezení koridoru pro obchvat silnice II/283 ve směru Turnov – Valdštejnsko – Chloumek – Bělá. 
Odklon je navržen s využitím stávajících silnic III. třídy ve směru Valdštejnsko – Sekerkovy Loučky 
(III/2835). Vzhledem k tomu, že podstatná část ochvatu silnice II/283 je vedena mimo území města 
Turnov a to na katastru obce Mírová pod Kozákovem je pro další přípravu realizace této dopravní 



stavby velmi důležité, aby byla zapracována do aktualizace ZÚR LK.  
 
Poznámka: kompletní dokumentace návrhu ÚP Turnov je vystavena na webových stánkách města 
Turnov:  http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani/novy-

uzemni-plan-turnov.html  
 
Návrh na usnesení: 
Po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
 
ZM ověřuje 
 v souladu se zněním § 54 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění,  Územní plán  Turnov 
 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, s územně plánovací 
dokumentací vydanou Libereckým krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
Krajského úřadu Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory 
 
ZM souhlasí 
s vyhodnocením připomínek uplatněných k veřejnému projednání Konceptu a Návrhu Územního 
plánu  Turnov, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy 
 
ZM rozhoduje 
o námitkách uplatněných k veřejnému projednání Konceptu a Návrhu Územního plánu Turnov 
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5) zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů, způsobem uvedeným v odůvodnění opatření obecné povahy 
 
 
ZM vydává 
 v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále v souladu s ustanovením §13 vyhlášky č.500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a §171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů   Územní plán Turnov  opatřením obecné povahy. 
 
ZM ukládá 
pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit vyvěšení veřejné 
vyhlášky a opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Turnov 
 na úřední desku  
  
ZM ukládá 
pořizovateli – Městskému úřadu Turnov - odboru rozvoje města zabezpečit uložení kompletní 
dokumentace Územního plánu  Turnov vč. dokladů o pořizování v souladu s § 165 stavebního 
zákona  
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