
Obsah Změny č. 5 Územního plánu Turnov 

1. Uvést Územní plán Turnov do souladu se ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1, zejména: 
- Doplnit koridor silnice S5_D01C 
- Doplnit koridory železnice ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2 
- Vypustit koridor pro optimalizaci železničních tratí D31A 
- Vypustit MTK Jizera D41A (multifunkční turistický koridor) 
- Vypustit koridory KD1 (D26, D26R), D29A 
- Upravit text železniční doprava a silniční doprava 
- Aktualizovat ÚSES – nové biocentrum RC1246A, zkontrolovat číslování 
- Doplnit koncepci krajiny (krajinné celky a krajiny, cílové charakteristiky krajin) – schéma 

do textu 
- Vypustit územní rezervy 
- Aktualizovat veřejně prospěšné stavby 

 
2. Uvést Územní plán Turnov do souladu s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti (obsah a struktura ÚP), a provést formální úpravy, zejména: 
- V textu zohlednit nové úkoly v rozvojové oblasti, priority územního plánování 
- Doplnit kapitolu urbanistická koncepce 
- Vytvořit kapitolu urbanistická struktura 
- Rozdělit plochy na plochy zastavitelné a plochy změn v krajině (celou tabulku ploch a 

plochy změn v krajině uvést do souladu s výkresy (označení), systematicky seřadit, 
vložit do kapitoly E 

- Vypustit nežádoucí části textu o dráze ČD 
- Upravit kapitolu civilní ochrana (vypustit nežádoucí texty) 
- Upravit kapitolu koncepce krajiny (doplnit plochy změn v krajině, kapitola E.2 je spíše 

odůvodněním) 
- Zrušit kapitolu L (regulační plán) 
- Zrušit kapitolu N (architekt) 
- Postupovat dle metodiky MMR „Standard vybraných částí územního plánu“ (§ 20a 

stavebního zákona – Jednotný standard územně plánovací dokumentace) 

 

 

 

ZM usnesením č. 140/2021 ze dne 27.05.2021 schválilo 
podnět na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov 
 
ZM usnesením č. 141/2021 ze dne 27.05.2021 schválilo 
Obsah Změny č. 5 Územního plánu Turnov  
 
ZM usnesením č. 142/2021 ze dne 27.05.2021 schválilo 
Pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov zkráceným postupem dle ustanovení § 55a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
ZM usnesením č. 143/2021 ze dne 27.05.2021 schválilo 
úhradu nákladů Změny č.5 Územního plánu Turnov z rozpočtu města 
 


