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ZMĚNA Č. 3 ÚP TURNOV – TEXTOVÁ ČÁST 

(1) Změna č. 3 Územního plánu Turnov (dále jen Změna č. 3) 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, a změněn 

- Změnou č. 2 Územního plánu Turnov, která byla vydána Zastupitelstvem města Turnov dne 27. 2. 2020 

usnesením č. 41/2020 a nabyla účinnosti dne 24. 4. 2020, 

takto: 

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

doplňuje text: 

„a Změnou č. 3 Územního plánu Turnov k datu 30. 10. 2020.“ 

(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 řádek:  

Způsob využití 
Kód plochy 

v ZČÚ 
Označení 

plochy 
Charakter 
plochy Z/P 

Katastrální území 
Výměra plochy 

v m2 
VP Z25 VP25 Z Daliměřice 11913 

a zároveň se do tabulky doplňují řádky: 

Způsob využití 
Kód plochy 

v ZČÚ 
Označení 

plochy 
Charakter 
plochy Z/P 

Katastrální území 
Výměra plochy 

v m2 
OV Z3-Z1 Z3-Z1 Z Daliměřice 15059 

VP Z3-Z2 Z3-Z2 Z Daliměřice 3461 

(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 6. sloupci „Výměra v m2“: 

ruší u plochy Z52 (VP) text: 

„61916“ 

a nahrazuje jej textem: 

„57757“ 

(1.4) v kapitole D., podkapitole D. 3., oddílu „D. 3. 3. Občanské vybavení (OV)“: 

doplňuje text: 

„, Z3-Z1“ 

(1.5) 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 „OV – občanské vybavení“: 

doplňuje v tabulce specifických podmínek pro vybrané plochy řádek: 

Z3-Z1 Dopravní napojení zajistit prostřednictvím komunikací nižších tříd nebo přes stávající výrobní areál 
(nerealizovat nové přímé napojení na silnici I. třídy I/10). 
Zajistit napojení na vodovodní a kanalizační řad. 
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(1.6) v kapitole F., podkapitole F. 2., oddílu „F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, 

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

doplňuje v tabulce specifických podmínek pro vybrané plochy řádek: 

Z3-Z2 Dopravní napojení zajistit prostřednictvím komunikací nižších tříd nebo přes stávající výrobní areál 
(nerealizovat nové přímé napojení na silnici I. třídy I/10). 
Zajistit napojení na vodovodní a kanalizační řad. 

Údaje o počtu listů Změny č. 3 Územního plánu a výkresů grafické části: 

Textová část Změny č. 3 obsahuje 2 titulní listy a 2 číslované strany. 

Grafická část Změny č. 3 obsahuje 2 výkresy (výřezy) + legendy: 

1 Výkres základního členění území   1 : 5 000  (1 výřez + legenda) 

2 Hlavní výkres    1 : 5 000  (1 výřez + legenda) 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 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 28.05.2020 usnesením č. 162/2020 obsah Změny č. 3 Územního 

plánu Turnov a usnesením č. 163/2020 schválilo pořízení Změny č. 3 Územního plánu Turnov zkráceným 

postupem. 

U návrhů na změnu (v rozsahu jejich podání) byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti a nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí (stanovisko Krajského úřadu 

Libereckého kraje KULK 41275/2019 ze dne 24.06.2019 k nové zastavitelné ploše výroby za pivovarem na Malém 

Rohozci a KULK 42490/2019 ze dne 13.06.2019 k ploše občanského vybavení na Vesecku v rozsahu stávajících 

zastavitelných ploch). Jelikož určený zastupitel avizoval požadavek na větší rozsah zastavitelné plochy na Malém 

Rohozci, pořizovatel požádal a znovuposouzení Krajský úřad Libereckého kraje 01.06.2020. Ten vydal 24.06.2020 

stanovisko KULK 41100/2020, ve kterém uvedl, že k většímu rozsahu plochy byl vyloučen významný vliv na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti, ale byl by uplatněn požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí. 

Z toho důvodu bylo od většího rozsahu plochy upuštěno. 

Jako zpracovatel Změny č. 3 Územního plánu Turnov byl vybrán Ing. Eduarda Žaluda, Podklady pro 

zpracování pořizovatel předal zpracovateli 02.11.2020 písemností ORM/20/2029/LAR. Součástí podkladů byl navíc 

zákres takového rozsahu požadavků na změnu, který nevyvolává potřebu posouzení vlivů na životní prostředí. 

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Turnov zpracovatel předal 14.01.2021, ev.č. 2988/21-MUTU.   

Následně pořizovatel písemností č.j. ORM/21/223/LAR ze dne 05.02.2021 požádal Krajský úřad Libereckého 

kraje o přehodnocení požadavku na vyhodnocení vlivů Změny č. 3 na životní prostředí. Krajský úřad Libereckého 

kraje vydal 16.02.2021 stanovisko KULK 9175/2021, ve kterém potvrdil, že neuplatňuje požadavek na zpracování 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Veřejné projednání návrhu změny se konalo 29.01.2021 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/21/118/LAR ze dne 29.01.2021. 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 29.01.2021, sejmuta byla 

23.03.2021. V rámci veřejného projednání bylo podáno 9 stanovisek dotčených orgánů, 10 námitek a 0 

připomínek. 

Pořizovatel veřejné projednání vyhodnotil a písemností č.j. ORM/21/567/LAR ze dne 12.04.2021 předal 

Návrh vyhodnocení připomínek a Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání 

k uplatnění stanovisek dotčené obci, dotčeným orgánům, sousedním obcím a oprávněným investorům. Ve 

stanovené lhůtě bylo uplatněno 5 stanovisek, všechna souhlasná.  

Pořizovatel písemností č.j. ORM/21/563/LAR ze dne 12.04.2021 požádal Krajský úřad Libereckého kraje o 

stanovisko z hlediska nadřazené dokumentace (přiložena byla stanoviska dotčených orgánů, námitky 

a připomínky, konzultace neproběhly). Krajský úřad Libereckého kraje vydal 04.05.2021 stanovisko č.j. OÚPSŘ 

39/2021/OÚP, KULK 32117/2021, jehož závěrem je souhlas s předloženým návrhem Změny č. 3 Územního plánu 

Turnov a potvrzení, že lze zahájit řízení o vydání změny po zapracování informace o koridoru ŽD8 a prověření 

informací, které vyplývají z A PÚR ČR a jsou uvedené v úplném znění ÚP Turnov. 

Poté pořizovatel zajistil úpravu návrhu v souladu s výsledky veřejného projednání a vyhotovení 

dokumentace k vydání. 
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2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 3 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. 3 s Politikou územního rozvoje 

Změna č. 3 ÚP Turnov (dále také jen „Změna č. 3“) je pořizována v souladu s Politikou územního rozvoje 

České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (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. 3 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 I/35 při 

spolupůsobení center Mladá Boleslav a Turnov.  

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

zkvalitnění silničního spojení Hradec Králové – Liberec (součást Ten-T) a koridor ŽD8, který má za úkol vytvořit 

podmínky pro zvýšení rychlosti spojení Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko.  

ÚP Turnov ve znění změn č. 1 a 2 zohledňuje koridor kombinované dopravy KD1. Tento koridor se od 

koridoru konvenční železnice ŽD8 liší pouze v obecných charakteristikách, konkrétní rozdílné požadavky na územní 

vymezení koridoru ŽD8 jsou vyhledávány ve Studii proveditelnosti, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Řešení 

Změny č. 3 se nedotýká koridoru ŽD8. 

Změna č. 3 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. 3 se týkají zejména následující body republikových priorit: 

Pozn.: Ve všech níže uvedených bodech reaguje Změna č. 3 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. 2). Změnou č. 3 nejsou 

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

základních předpokladů zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Změna č. 3 aktualizací zastavěného území, v rozsahu požadovaném v Obsahu Změny č. 3, 

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. 3 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. 3 vymezuje nové a současně převymezuje některé zastavitelné plochy, vymezené v ÚP Turnov, 

resp. mění funkční využití některých z nich. Řešení Změny č. 3 vyžaduje nový zábor ZPF.  



Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  3 

(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. 3 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. 3 respektuje koncepce stanovené v platném ÚP Turnov, její řešení nemá negativní dopad na 

sociální soudržnost obyvatelstva v území. Vymezením rozvojové plochy občanského vybavení Z3-Z1 je 

naopak potenciál pro sociální soudržnost a sociální pilíř obecně posílen. 

(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. 3 byly prověřeny aktuální požadavky na využití území, 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. 3 byl prověřen dosavadní demografický, stavební a ekonomický vývoje a byly 

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

Změny č. 3 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. 3 svým řešením nenarušuje. Změna č. 3 vychází ze stabilizované struktury výrobních ploch v území, které 

jsou zakotveny v platné ÚPD města. Využitím části ploch pro průmyslovou výrobu, došlo v řešení Změny 

č. 3 k jejich stabilizaci a potvrzení funkce a rovněž byla vymezena rozvojová plocha pro průmyslovou výrobu 

v logické návaznosti na stávající areál.  

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

městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Změna č. 3 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. 3 vycházejí z aktuálních požadavků na změny využití území, v místech, 

kde lze zajistit jejich bezproblémové napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury a úsporně tak řešit 
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nároky na veřejné rozpočty. Vymezení ploch přestavby v rámci ploch brownfield nebylo obsahem 

Změny č. 3. 

(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. 3 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. 3 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. 3 nejsou navrhovány žádné prvky s efektem liniové bariéry v území. Realizací zástavby 

v zastavitelných plochách, vymezených Změnou č. 3, 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. 3 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. 3 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 nejsou obsahem řešení Změny č. 3.  

(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. 3. Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená Územním plánem 

Turnov není Změnou č. 3 dotčena. Změna č. 3 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. 3.  Nové zastavitelné plochy jsou situovány do dopravně 

přístupných míst s potenciálem napojení na potřebnou technickou infrastrukturu. Maximální efektivity 

napojení zejména na dopravní infrastrukturu bylo dosaženo rozšířením ploch pro občanskou vybavenost 

(prostor pro areál Hasičského záchranného sboru) a průmyslovou výrobu tak, aby logicky navazovaly na 

stávající dopravní systém. 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. 3 dbá na 

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

ve městě. Nové plochy pro rezidenční rozvoj nejsou Změnou č. 3 vymezovány. Stávající plochy s převažující 

funkcí bydlení jsou bez přímé 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. 3 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. 3 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. 3 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. 3.  

(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. 3. 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. 3 nemění koncepci technické infrastruktury stanovenou ÚP Turnov. Koncepce zajišťuje vysokou 

kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. V návrhových plochách Změna č. 3 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. 3.  

 (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. 3 prověřila funkční využití ploch 

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

2.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Území a lokality řešené Změnou č. 3 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.  

Dne 30. 3. 2021 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje vydána Aktualizace č. 1 ZÚR LK, úplné znění 
ZÚR LK ve znění Aktualizace nabylo účinnosti dne 27. 4. Řešení Změny č. 3 se netýká problematiky, řešené 
Aktualizací č. 1 ZÚR LK. Soulad ÚPD města Turnov se ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 bude prověřen v rámci 
zpracování následující Změny č. 4 ÚP Turnov. 

Změna č. 3 reaguje pouze na odstavce nebo jejich části týkající se lokalit řešených Změnou č. 3: 

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

uživateli. 

Při zpracování Změny č. 3 byly prověřeny veškeré požadavky na změny využití území. Byla zohledněna 
místní specifika, urbanistický a architektonický ráz území, přičemž byl kladen důraz na kompaktnost 
území, zachování urbanistické struktury a koncentraci rozvojových aktivit v přímé vazbě na zastavěné 
území a uvnitř zastavěného území. Změna č. 3 vymezuje minimální rozsah nových zastavitelných ploch, a 
to pro plochu smíšenou výrobní (VS) a průmyslovou výrobu a skladování (VP) v logické návaznosti na 
stávající výrobní areály. Rovněž vymezila plochu občanské vybavenosti (OV) umožňující rozvoj služeb a 
kvalitní vybavenosti ve městě. Ve svém řešení zohlednila Změna č. 3 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. 3 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. 3 byl prověřen demografický profil obyvatel v území a populační vývoj posledních 
let. Řešení Změny č. 3 nepřipouští vznik sociálně segregovaných lokalit, je rozvíjen výrobní potenciál území 
při zohlednění environmentálních kvalit a limitů území a je umožněn rozvoj občanského vybavení v území. 

(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.  
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Úkoly pro územní plánování: 

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

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

přednostní umisťování bydlení a příměstské rekreace a tím zajistit podmínky pro plynulý a harmonický 

přechod na navazující území venkovského prostoru. 

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

železničních cest republikového významu: 

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

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

kombinované dopravy), 

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

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

zvláště chráněným územím CHKO Český ráj ve všech souvislostech. 

 Rozvoj nových ekonomických aktivit na místech přípustných zajistit odpovídajícími obytnými 

kapacitami.  

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

prostranství. 

 Rozsah návrhových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu 

s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech. 

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

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

struktuře.  

 Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch a tak 

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

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

a zábavních zařízení podél komunikační sítě. 

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

urbanizačními zásahy.  

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

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

povrchového odtoku. 

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

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

Středočeského a Královéhradeckého kraje. 

Změna č. 3 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. 3 měněna.  

Změna č. 3 prověřila plochy, jejichž využití bylo ÚP Turnov podmíněno zpracováním územní 
studie a výčet ploch není Změnou č. 3 dotčen. 

Zastavitelné plochy, vymezené Změnou č. 3, jsou určeny pro rozvoj občanského vybavení, 
průmyslové výroby a skladů. V případě plochy zastavitelné plochy Z3-Z1 (OV) se jedná částečně o změnu 
RZV stávající rozvojové plochy, v případě zastavitelné plochy Z3-Z2 (VP) se jedná o logické doplnění 
stávajícího areálu průmyslové výroby a skladů, přičemž tato plocha není vymezena v rámci pozemků ZPF. 

 (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. 
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Rozvojové osy I. řádu – republikového významu 

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

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

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

Úkoly pro uzemni plánování: 

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

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

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

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

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

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

Německo - Sasko a Polsko - Dolní Slezsko. 

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

Rozvojové osy II. řádu – nadmístního významu 

ROS2 Turnov – hranice kraje – Jičín – Hradec Králové 

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

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. 
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d)  Řešit uzemni souvislosti těsnější funkční a prostorové provázanosti ROS2 a ROB4 Semily - Železný Brod. 
e) V rámci rozvojové osy vytvářet uzemní podmínky pro rozvoj cyklodopravy. 
f) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity se sousedními kraji Královéhradeckým a Středočeským. 

Rozvojové osy III. řádu – nadmístního významu 

ROS6 Turnov – Železný Brod – Tanvald 

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

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

Úkoly pro uzemni plánování: 

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

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

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

Změna č. 3 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. 3 měněny.  

 Během zpracování Změny č. 3 byly prověřeny aktuální 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. 
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Koridory republikového významu – napojení na Královéhradecký kraj 

 Železniční spojení Turnov - Jičín – Hradec Králové 

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

úseků, elektrizace. 

Železniční spojení Turnov - Semily – Jaroměř 

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

Propojení turistických oblastí 

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

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

nad Jizerou - Kořenov. 

(D.2) Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury 

Energetika 

Koridory nadmístního významu 

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

Plochy nadmístního významu 

 E21 – transformovna Turnov 

Výše uvedené záměry ve správním území města Turnov jsou řešeny stávajícím Územním plánem Turnov. 
Jejich řešení není Změnou č. 3 žádným způsobem dotčeno či měněno. Prověření souladu vymezení výše 
uvedených záměrů s aktuálním zněním ZÚR LK je obsahem souběžně pořizované Změny č. 4 ÚP Turnov. 

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. 3 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. 3 respektuje zařazení města Turnov jako polyfunkčního střediska cestovního ruchu. Vymezením 
zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití občanská vybavenost (OV), vytváří podmínky pro rozvoj 
veřejné infrastruktury v řešeném území. 
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(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. 3 
nijak dotčeny nebo měněny. 

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

OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY 

NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

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

Zpracovává projektant. 

3.1 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 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. 3 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. 3 aktualizováno v rozsahu dle 

stanoveného Obsahu Změny č. 3 schváleného Zastupitelstvem města o jejím pořízení, a podmínkami využití 

jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Ty jsou Územním plánem Turnov stanoveny a Změnou č. 

3 respektovány. 

Změna č. 3 vytváří podmínky pro rozvoj občanské vybavenosti a výrobní činnosti v území a stabilizuje 

využité rozvojové plochy. Řešení Změny č. 3 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. 3 prověřila účelné využití a prostorové uspořádání řešeného území, na základě čehož aktualizuje 

zastavěné území v rozsahu Požadavku města a využité části rozvojových ploch stabilizuje. 

Změna č. 3 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 z Obsahu Změny č. 3 

ÚP Turnov. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, resp. požadavků na obsah Změny č. 3 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. 3 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, 

veřejnosti atd.). 
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(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

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

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

využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 

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

Změna č. 3 respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území, 

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

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

způsobem využití.  

Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě prověření aktuálních požadavků s přihlédnutím 

k analyzované potřebě jejich vymezení, která vychází z polohy sídla v rámci širšího osídlení (poloha 

v rozvojové oblasti a v rozvojových plochách), demografického vývoje a dalších aspektů (viz kapitola 10 

textové části Odůvodnění). Změna č. 3 nevymezuje zastavitelné plochy, které by omezily či narušily přírodní, 

kulturní a civilizační hodnoty řešeného území, nebo jež by znemožnily jejich ochranu. 

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

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

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

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

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

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

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

dokumentace výslovně nevylučuje. 

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

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

nebyly předmětem řešení Změny č. 3.  

3.2 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 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. 3 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. 

3 tuto koncepci plně respektuje a nemění. Změnou č. 3 jsou vymezeny 3 nové zastavitelné plochy v souladu 

s touto i dalšími dílčími koncepcemi, stanovenými ÚP Turnov. 

Změna č. 3 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. 3 je definování nových záměrů vlastníků pozemků na provedení změn 

v území. Změna č. 3 prověřila a posoudila potřebu těchto změn v území a s ohledem na hospodárné 

využívání území a s ohledem na vliv na veřejnou infrastrukturu vymezuje 3 nové zastavitelné plochy. 

Veškeré návrhové plochy byly při zpracování Změny č. 3 prověřeny ve všech výše uvedených souvislostech.  
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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. 3 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. 3 respektuje stávající podmínky pro provedení změn v území, stanovené v platném ÚP Turnov (ve 
znění Změny č. 2) a svým řešením je nemění. 

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

S ohledem na charakter měněných částí Územního plánu Turnov nebylo Změnou č. 3 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. 3 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. 3 tyto podmínky svým řešením neovlivňuje. 

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

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

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

deklarována snaha umožnit širší využívání zastavěného i nezastavěného území a pružně tím reagovat na 

hospodářské a společenské změny. Tento princip je Změnou č. 3 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. 2) a je částečně aktualizováno v rozsahu dle požadavku 

v Obsahu Změny č. 3 (viz kapitolu č. 12). 

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

podmínek definovaných Územním plánem Turnov ve znění Změny 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. 3 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. 3 měněny. 

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

Změna č. 3 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. 3 nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umisťování záměrů vyvolávajících negativní vlivy na 

území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Změna č. 3 nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů. 
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o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 

péče, 

Při zpracování Změny č. 3 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. 3 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území. Podrobněji v kapitole Zpráva o 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 

včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí – kapitola 6 tohoto Odůvodnění. 

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. 3 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. 3: 

- Obsahová struktura textové části Změny č. 3 vychází z platného ÚP Turnov 

- grafická část Změny č. 3 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. 3 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. 3 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. 3:  

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) 
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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. 3:  

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)  

Uvedené skutečnosti lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách 

Odůvodnění Změny č. 3) a na průběhu jejího pořizování. 

Při pořizování Změny č. 3 Územního plánu Turnov bylo postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními 

stavebního zákona. Podrobně je postup pořízení Změny č. 3 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. 3 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 

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

Odůvodnění Změny č. 3.  

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

s výsledkem řešení rozporů 

Soulad návrhu Změny č. 3 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. 
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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 42490/2019 ze dne 13.6.2019 k požadavku Města Turnov 

– požadavek č. 2 v kapitole 12 tohoto Odůvodnění (citace kurzívou): 

 

Z hlediska soustavy NATURA 2000: 

Předložený obsah návrhu změny Územního plánu Turnov nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 

záměry významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný 

negativní vliv tohoto návrhu změny Územního plánu Turnov na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její 

celistvost. 

Z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí: 

K návrhu změny Územního plánu Turnov, po posouzení jeho obsahu a na základě kritérií uvedených v 

příloze č. 8 zákona ě. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o posuzování vlivů), a dále s ohledem na stanovisko orgánu ochrany přírody vydané dle § 45i zákona o 

ochraně přírody a krajiny, podle kterého lze vyloučit významný vliv změny územního plánu na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti, krajský úřad neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje č. j. KULK 41275/2019 ze dne 24.6.2019 k požadavku č. 1 v kapitole 

12 tohoto Odůvodnění (citace kurzívou): 

 

Z hlediska soustavy NATURA 2000: 

Předložený obsah návrhu změny Územního plánu Turnov nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 

záměry významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný 

negativní vliv tohoto návrhu změny Územního plánu Turnov na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její 

celistvost. 

Z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí: 

K návrhu změny Územního plánu Turnov, po posouzení jeho obsahu a na základě kritérií uvedených v příloze 

ě. 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 stanovisko orgánu ochrany přírody vydané dle § 45i zákona o ochraně 

přírody a krajiny, podle kterého lze vyloučit významný vliv změny územního plánu na evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti, krajský úřad neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

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

předpisů, nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Turnov na udržitelný rozvoj území. 
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7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

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

Uvádí pořizovatel. 

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

Požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyl uplatněn.  

Krajský úřad Libereckého kraje vydal 16.02.2021 stanovisko KULK 9175/2021, ve kterém potvrdil, že 
neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

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 není vydáno. 

Požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyl uplatněn.  

Krajský úřad Libereckého kraje vydal 16.02.2021 stanovisko KULK 9175/2021, ve kterém potvrdil, že 
neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

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. 3 ÚP Turnov, případně jsou okomentovány ve vztahu ke Změně č. 3. 

9.1 Odůvodnění vymezení zastavěného území 

Odůvodnění výroku (1.1) 

Změnou č. 3 bylo dle Obsahu Změny č. 3 aktualizováno zastavěné území v lokalitě Na Vesecku. Aktualizace 
zastavěného území v rozsahu celého správního území města Turnov v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb, ve 
znění pozdějších předpisů, dle aktuálního stavu zastavěnosti území, bude spolu s prověřením stavebního využití 
všech rozvojových ploch provedena v rámci zpracování rozsáhlé Změny č. 4 ÚP Turnov, jež bude pořizována 
v návaznosti na Změnu č. 3. 

Aktualizací zastavěného území byla do zastavěného území a stabilizovaných ploch zahrnuta zastavitelná 
plocha VP-Z25 s RZV průmyslová výroba a sklady (VP). Dle skutečného stavu v území je na ploše již realizována 
výrobní hala – Stavební úřad vydal dne 19. 2. 2018 rozhodnutí (spis. zn. SÚ/500/18/HDR) na rozšíření areálu – 
a proto byla plocha vyhodnocena jako plně využitá (v souladu s požadavkem dle Obsahu Změny č. 3). 

9.2 Odůvodnění koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 

Koncepce rozvoje území stanovená platným ÚP Turnov není měněna, Změna č. 3 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. 3 stávající uspořádání sídel, jejich rovnoměrný rozvoj a zachování 

identity.  

Rozvojové plochy, vymezené Změnou č. 3, byly prověřeny z hlediska výše uvedených priorit koncepce 

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

Změna č. 3 respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou platným ÚP Turnov, a svým řešením na ni 

navazuje.  

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

přestavby 

Odůvodnění výroků (1.2) až (1.3) 

V souvislosti s aktualizací zastavěného území (viz kapitola 9.1) a ve vazbě na požadavek dle Obsahu Změny 

č. 3, prověřila Změna č. 3 využití rozvojové plochy VP-Z25. Vzhledem k realizaci výrobní haly na ploše, byla tato 

vyhodnocena jako plně využitá a zahrnuta do ploch stabilizovaných a do zastavěného území. 

Ve vazbě na požadavky na obsah Změny č. 3 byly dále vymezeny následující nové zastavitelné plochy: 

ozn. 
katastrální 

území 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy rozloha 
(ha) limity využití území 

Z3-Z1 Daliměřice 
OV – občanské 

vybavení 

Plocha je vymezena na základě požadavku Obsahu 
Změny č. 3 na prověření funkčního využití části p. p. 
č. 708/12 v k. ú. Daliměřice a návrhu na změnu 
využití části plochy průmyslové výroby a skladů (VP). 
Plocha občanské vybavenosti (OV) je vymezena za 
účelem vytvoření podmínek pro realizaci hasičské 
zbrojnice městského HZS v návaznosti na plochu pro 
stanici Integrovaného záchranného systému 
Libereckého kraje. Vymezením plochy jsou 
vytvořeny podmínky pro rozvoj veřejné 
infrastruktury - občanského vybavení ve veřejném 
zájmu. Plocha přímo navazuje na silnici I. třídy. 

2,97 

OP silnice I. třídy 

Z3-Z2 Daliměřice 
VP – průmyslová 
výroba a sklady 

Plocha je vymezena na základě komplexního 
prověření využití lokality i ve vztahu k řešení 
požadavku na využití plochy p. č. 708/12 v k. ú. 
Daliměřice. Plocha doplňuje stabilizovaný 
průmyslový areál a vytváří podmínky pro jeho rozvoj. 
Ponecháním stávající funkce – tedy NS – by byla 
vytvořena osamocená krajinná plocha bez možnosti 
efektivního zemědělského využití popírající princip 
účelného využívání území. Z urbanistického hlediska 
je současně naprosto nevhodné ponechání 
osamocené nevyužitelné malé krajinné plochy, 
situované při silnici I. třídy se silným dopravním 
zatížením, obklopené zástavbou. Navržený rozsah 
a funkce zastavitelné plochy cíl komplexního řešení 
účelného využití území a jeho prostorového 
uspořádání naplňuje.  

0,34 

OP silnice I. třídy 

9.3.2 Odůvodnění vymezení systému sídelní zeleně 

Změnou č. 3 není vymezení systému sídelní zeleně vymezené Územním plánem Turnov dotčeno.  

9.4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování 

Změnou č. 3 není koncepce veřejné infrastruktury stanovená Územním plánem Turnov, dotčena.  

9.4.1 Odůvodnění dopravní infrastruktury 

Změnou č. 3 není koncepce dopravní infrastruktury, stanovená Územním plánem Turnov, dotčena.  
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9.4.2 Odůvodnění technické infrastruktury 

Změnou č. 3 není koncepce dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem Turnov, dotčena.  

9.4.3 Odůvodnění občanského vybavení 

Odůvodnění výroku (1.4) 

Ad. D. 3. 3. Občanské vybavení (OV) 

Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha Z3-Z1, a to na základě prověření požadavku č. 2 Obsahu Změny 

č. 3 ÚP Turnov na prověření funkčního využití části p. p. č. 708/12 v k. ú. Daliměřice s požadavkem na změnu 

funkčního využití části plochy průmyslové výroby a skladů (VP). Výsledkem je změna funkčního využití z VP na OV 

v rozsahu cca 1,88 ha a o tuto hodnotu se tedy snižuje plošná výměra zastavitelné plochy VP-Z52 v její jižní části 

a dále rozšíření zastavitelné plochy ke komunikaci I/10 jako výsledku komplexního posouzení využití a 

prostorového uspořádání lokality. Výsledná výměra plochy činí 2,97 ha. Zastavitelná plocha Z3-Z1 s RZV občanské 

vybavení (OV) navazuje na stávající zastavitelnou plochu Z1-Z34 rovněž s RZV občanské vybavení (OV). 

9.4.4 Odůvodnění ochrany obyvatelstva 

Změnou č. 3 není koncepce ochrany obyvatelstva, stanovená Územním plánem Turnov, dotčena.  

9.5 Ochrana koncepce uspořádání krajiny 

Změnou č. 3 není koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Turnov, dotčena. 

9.6 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Změna č. 3 v souladu s požadavky Obsahu Změny č. 3 ÚP Turnov prověřila možnosti dílčích úprav ve 

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Odůvodnění výroku (1.5) a (1.6) 

V souvislosti s vymezením zastavitelných ploch Z3-Z1 (OV) a Z3-Z2 (VP) jsou v návaznosti na požadavky, 

uplatněné při veřejném projednání a v souladu s pokyny pořizovatele pro úpravu návrhu Změny č. 3 pro vydání, 

stanoveny specifické podmínky pro využití těchto ploch. Konkrétně se jedná o podmínku zajištění dopravního 

napojení předmětných zastavitelných ploch mimo silnici I. třídy I/10 vzhledem k jejich lokalizaci v přímé vazbě na 

tuto komunikaci a k souvisejícím omezením. Současně je požadováno zajištění napojení zastavitelných ploch na 

sítě technické infrastruktury – vodovod a kanalizaci. 

9.6.1 Odůvodnění funkční regulace stabilizovaných ploch, zastavitelných ploch a ploch nezastavěného 

území s rozdílným způsobem využití 

Změnou č. 3 není funkční regulace stabilizovaných ploch, zastavitelných ploch a ploch nezastavěného 

území, dotčena. 

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

ochranu krajinného rázu 

Změnou č. 3 nejsou podmínky pro využití ploch s RZV a základní podmínky pro ochranu krajinného rázu 

měněny. 

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. 3 nevymezuje veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva 

k pozemkům vyvlastnit.  

9.7.1 Odůvodnění veřejně prospěšných staveb 

Změna č. 3 nevymezuje nové ani nemění stávající veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná 

opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit.  
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9.8 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo 

Změna č. 3 nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní 

právo.  

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

Změna č. 3 nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

9.10 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

včetně podmínek pro jeho prověření 

Změna č. 3 nevymezuje nové plochy nebo koridory územních rezerv.  

9.11 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území – etapizace 

Změna č. 3 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. 3 nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu.  

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

zpracováním územní studie  

Změna č. 3 nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 

regulačního plánu.  

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

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Změna č. 3 nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.  

9.15 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 

staveb (podle ustanovení § 175 zákona ě. 183/2006 Sb., dle ÚAPjev 119). 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice, ...) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
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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 a Změnou č. 2 k datu 29. 3. 2019. Změnou č. 3 je aktualizováno zastavěné území pouze v dílčí 

části Vesecko dle požadavku (celé znění viz kapitolu 12 Vyhodnocení splnění požadavků zadání – požadavek č. 3) 

a ve vazbě na rozhodnutí stavebního úřadu (sp.zn. SÚ/500/18/HDR ze dne 19. 2. 2018) na rozšíření průmyslového 

areálu. Došlo ke stabilizaci zastavitelné plochy VP-Z25 do ploch průmyslové výroby a skladování (VP) z důvodu 

jejího plného využití pro stanovené účely. 

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. Změna č. 3 nevymezuje nové zastavitelné 

plochy pro bydlení. 

Změnou č. 3 byla převedena zastavitelná plocha VP-Z25, o výměře 1,19 ha, do ploch stabilizovaných 

průmyslové výroby a skladování (VP).  

Změna č. 3 vymezuje dvě nové rozvojové plochy – pro občanskou vybavenost (OV) a průmyslovou výrobu 

a sklady (VP) o souhrnné výměře 1,85 ha.  

V případě zastavitelné plochy OV s označením Z3-Z1 v k. ú. Daliměřice se jedná částečně o úpravu 

funkčního využití jižní části stávající zastavitelné plochy VP-Z52 (0,42 ha) a částečně o nově vymezenou 

zastavitelnou plochu (1,09 ha) doplňující logicky komplexní využití lokality jako celku. Plocha není vymezena na 

pozemcích ZPF. 

Vymezení plochy Z3-Z2 (0,35 ha) je výsledkem prověření účelného využití a prostorového uspořádání 

řešené lokality. Plocha logicky rozšiřuje stávající průmyslový areál ke koridoru silnice I/10. Vymezením je umožněno 

budoucí kvalitní využití průmyslového areálu jako celku. Současně by nevymezení plochy Z3-Z2 způsobilo 

ponechání malé nezastavěné plochy v krajině, vytvářející proluku, bez možnosti efektivního zemědělského 

obhospodařování. Plocha není vymezena na pozemcích ZPF. 

Řešením Změny č. 3 je v konečném důsledku navýšen celkový rozsah rozvojových ploch o 0,66 ha. 

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. 3 dotčeno. 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, 

POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU 

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

Zpracovává projektant. 

Změna č. 3 je pořizována na základě Obsahu Změny č. 3 ÚP Turnov, jež schválilo Zastupitelstvo města 

usnesením č. 163/2020 ze dne 28. 5. 2020. Součástí tohoto Obsahu jsou pokyny pro zpracování změny územního 

plánu. Zastupitelstvo města usnesením č. 164/2020 ze dne 28. 5. 2020 schválilo pořízení Změny č. 3 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.  
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Změnou č. 3 jsou řešeny následující požadavky (citace ze zprávy kurzívou): 

1. Prověřit změnu funkčního využití p.p.č. 108/1 a 109 v k. ú. Malý Rohozec – za pivovarem z plochy Z-orná 

půda, trvalý travní porost na plochu pro výrobu (VP – průmyslová výroba a sklady nebo VS – plochy 

smíšené výrobní) 

Zastavitelná plocha VS byla vypuštěna na základě vyhodnocení veřejného projednání Změny č. 3.  

2. Prověřit změnu funkčního využití části p.p.č. 708/12 v k. ú. Daliměřice z Plochy VP-průmyslová výroba 

a sklady na plochu OV-občanské vybavení 

Změna č. 3 vymezila v jižní části stávající zastavitelné plochy VP-Z52 (na p.p.č. 708/12 

k. ú. Daliměřice) zastavitelnou plochu Z3-Z1 a dále po komplexním posouzení účelného využití 

a prostorového uspořádání území rozšířila vymezení zastavitelné plochy oproti původnímu 

požadavku ke komunikaci I/10. Pro zastavitelnou plochu bylo stanoveno funkční využití občanské 

vybavení (OV). 

3. V souvisejících plochách na Vesecku prověřit a případně aktualizovat zastavěné území včetně převodu 

zastavitelných ploch do stavových ploch podle aktuálního stavu v území a Katastru nemovitostí. 

Změnou č. 3 bylo aktualizováno zastavěné území v lokalitě na Vesecku, dle aktuálního stavu 

v území a Katastru nemovitostí. 

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 3 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

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

Zpracovává pořizovatel. 

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 39/2021/OÚP, 
KULK 32117/2021 bylo pořizovateli doručeno 05.05.2021. Závěrem stanoviska bylo: „KÚ LK, OÚPSŘ posoudil 
předmětnou žádost a na základě tohoto posouzení vydává, v rámci své kompetence dané ustanovením § 55b 
odst. 4 stavebního zákona, souhlasné stanovisko k předloženému Návrhu Změny č. 3 ÚP Turnov a potvrzuje, že po 
zapracování níže uvedeného, lze pokračovat v řízení o změně územního plánu:  
- KÚ LK, OÚPSŘ v Návrhu Změny č. 3 ÚP Turnov požaduje doplnit informace o koridoru ŽD8  

- KÚ LK, OÚPSŘ požaduje prověřit i informace, které vyplývají z A PÚR ČR a jsou uvedené v úplném znění 
ÚP Turnov.“ 

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje je zpracováno v textové části odůvodnění v kapitole 2.1 
Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s Politikou územního rozvoje. Změna č. 3 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 Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Změna č. 3 Územního plánu Turnov je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje byla vydaná 30.03.2021 a nabyla účinnosti 27.04.2021. 
Tato skutečnost bude zohledněna v další změně Územního plánu Turnov.  

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. 3 Územního plánu 

Turnov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
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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. 3 Územního plánu Turnov je zpracována v souladu s postupem 
a náležitostmi danými zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Písm. d) Vyhodnocení souladu 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. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV  

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 9175/2021 doručené dne 19.02.2021 a vedené pod ev. č. 10580/21-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Z hlediska soustavy NATURA 2000  
Aktuálně předložený návrh Změny č. 3 Územního 
plánu 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 koncepce na 
předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její 
celistvost. 
Odůvodnění: 
V rámci Návrhu Změny č. 3 ÚP Turnov jsou řešeny tři 
lokality (viz výše), neleží zde žádná ptačí oblast ani 
evropsky významná lokalita. Nejbližší evropsky 
významnou lokalitou (dále jen EVL) od řešeného 
území je EVL Průlom Jizery u Rakous. Tato EVL leží na 
území CHKO Český ráj a je vzdálena od řešeného 
území cca 1,5 km. Návrh změny ÚP nemůže mít na 
příznivý stav předmětu ochrany a celistvost této 
evropsky významné lokality ani na celkovou 
soudržnost soustavy Natura 2000 významný vliv. 
 
Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí 
K návrhu obsahu Změny č. 3 ÚP Turnov na základě 
upřesněného rozsahu jednotlivých změn a dále s 
ohledem na aktuální stanovisko orgánu ochrany 
přírody vydané dle § 45i) zákona o ochraně přírody a 
krajiny, podle kterého lze vyloučit významný vliv 
změny na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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krajský úřad neuplatňuje požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

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 04159/2021 doručené dne 02.02.2021 a evidované pod ev. č. 7048/21-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 104630/2021 doručené dne 03.02.2021 a vedené pod ev. č. 7398/21-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

souhlasí 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 053057, SP1733/2021-541101 doručené dne 18.02.2021 a vedené pod ev. č. 10554/21-

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 ve vlastnictví státu a v 
příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu 
(SPÚ). 
Jedná se o tyto stavby HOZ umístěné dle přiložených 
situací: 
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, Turnov 
- „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), 

Změnou č. 3 bylo prověřováno území v blízkosti HOZ 
1, konkrétně se jednalo o plochu Z3-Z3, která bude ze 
Změny č. 3 vyjmuta a bude ponechán stávající stav, 
tedy plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. Hlavní 
odvodňovací zařízení jsou automaticky součástí 
územně analytických podkladů, jejich existence je 
tedy zpracovateli známa a návrh změny by je měl 
automaticky respektovat. Po vyjmutí plochy Z3-Z3 
nebude HOZ 1 Změnou č. 3 dotčen. 
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- „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 
1060000420-11201000, 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" - trubní 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 trubní 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 situaci č. 2 označen HOZ 8), 
- „OTEVR. KANAL" - část trubní 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, Bělá u Turnova 
- „ZATRUBENY KANAL" - trubní 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 trubní 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 trubní 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), 
- „OTEVŘENY KANAL" - část trubní kanál v délce 0,056 
km a část otevřený kanál v délce 0,074 km, ID 
1060000137-11201000, ČHP 1-05-02-050, z roku 
1986 (v situaci č. 3 označen HOZ 13), 
-„OTEVŘENY KANAL" - trubní kanál v délce 0,059 km, 
D 1060000127-11201000, ČHP 1-05-02-050, z roku 
1986 (v situaci č. 3 označen HOZ 14). 
Tyto stavby vodních děl HOZ jsou v majetku státu a 
příslušnosti hospodařit 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.  
 
Při dotčení staveb HOZ požadujeme: 
1/ Respektovat stavby HOZ a zachovat jejich 
funkčnost. 
2/ Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je 
nutné zachovat podél trubních HOZ nezastavěný 
manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě 
strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný 
manipulační pruh. Na uvedených vodních dílech HOZ 
je zajišťována běžná údržba, např. odstranění 
splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů 
dřevin z průtočného profilu HOZ. 
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3/ Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani 
srážkové vody. 
4/ V případě provádění výsadeb okolo otevřených 
HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve 
vzdálenosti 1 m od vrchní hrany, u zakrytých HOZ pak 
ve vzdálenosti minimálně 4 m od osy zatrubnění. 
 
Doporučujeme, aby průběh a umístění výše 
uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem územního 
plánu vzat na vědomí a stavby HOZ byly v 
koordinačním výkresu viditelně rozlišeny (nejen 
průběh, ale i druh). 
V zájmovém území navržené Změny č. 3 ÚP Turnov 
evidujeme stavbu „HOZ 1“. 
Pro informaci sdělujeme, že se na části zájmového 
území nachází také podrobné odvodňovací zařízení 
(POZ), které je příslušenstvím pozemků. 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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Drážní úřad 

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

Stanovisko značky MP-OKO0105/21-2/Rj, DUCR-11572/21/Rj doručené dne 02.03.2021 a vedené pod ev.č. 

12957/21-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

nemá námitky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, státní příspěvková organizace 

zřízená Ministerstvem dopravy 

Stanovisko značky 3728-21-ŘSD-11110 doručené dne 11.03.2021 a vedené pod ev.č. 14901/21-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Dopravní napojení nově vymezených ploch Z3-Z1 a 
Z3-Z2 na silnici 1/10 požadujeme řešit 
prostřednictvím komunikací nižších tříd, nikoliv 
novým přímým napojením na silnici I. třídy. 
Požadujeme, aby byla tato podmínka uvedena v 
textové části výroku ÚP v podmínkách využití 
předmětných ploch. 
Odůvodnění: S přímým dopravním napojením nových 
rozvojových lokalit na silnici I. třídy nesouhlasíme z 
důvodu zachování účelu silnice I. třídy tak, jak ji 
definuje §5 odst. 2 a) zákona 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
K návrhu změny č. 3 ÚP Turnov nemáme další 
námitky. 
Upozorňujeme, že zastavitelné plochy Z3-Z1 a Z3-Z2 
leží v ochranném pásmu (OP) silnice 1/10. Dle § 32 
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lze v OP 
umisťovat a provádět stavby a terénní úpravy pouze 
na základě povolení silničního správního úřadu a za 
podmínek v tomto povolení uvedených. 

Předán pokyn zpracovateli doplnit do textové části 
výroku k plochám Z3-Z1 a Z3-Z2 specifickou 
podmínku dopravního napojení prostřednictvím 
komunikací nižších tříd, nikoliv novým přímým 
napojením na silnici I. třídy.  
Stanovisko vyvolalo úpravu dokumentace. 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo dopravy, nábř.. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 66003008, IDDS: n75aau3 

Stanovisko značky MD-8331/2021-910/2 doručené dne 22.03.2021 a vedené pod ev.č. 17186/21-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s 
projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu 
Turnov a požadavky neuplatňujeme, jelikož námi 
sledované zájmy jsou respektovány a projednávanou 
změnou nejsou dotčeny.  
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi 
sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s 
projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu 
Turnov a požadavky neuplatňujeme – viz odůvodnění.  
Z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme s 
projednávaným návrhem změny č. 3 územního plánu 
Turnov a požadavky neuplatňujeme, neboť námi 
sledované zájmy nejsou dotčeny. 
Odůvodnění  
Ad. doprava na pozemních komunikacích, námi 
sledovaných dálnic a silnic i. třídy)  
Správním územím města Turnov prochází stávající 
silnice I/10 a silnice I/35.  

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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Upozorňujeme, že zastavitelné plochy Z3-Z1 a Z3-Z2 
leží v ochranném pásmu (dále jen „OP“) silnice I/10. 
Dle § 32 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, 
lze v OP umisťovat a provádět stavby a terénní úpravy 
pouze na základě povolení silničního správního úřadu 
a za podmínek v tomto povolení uvedených.  
Dále upozorňujeme, že souhlas s vymezením 
zastavitelné plochy podél silnice I. třídy není 
souhlasem s jejím dopravním napojením.  
Pro doplnění uvádíme, že z hlediska výhledových 
záměrů sledujeme ve správním území města Turnov 
plánovanou přeložku silnice I/35 dle studie "I/35 
Turnov - Úlibice", zpracovatel Valbek, spol. s r.o. 
(11/2016). V platném územním plánu je pro záměr 
přeložky vymezen koridor územní rezervy ÚR 1 D01B. 
V současné době probíhá pořizování aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, ve které 
dochází ke změně koridoru územní rezervy v 
návrhový koridor S5_D01C. 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ:60162694, IDDS: hjyaavk 

Stanovisko značky 120644/2021-1150-OÚZ-PHA doručené dne 15.03.2021 a vedené pod ev. č. 15570/21-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Souhlasí s návrhem změny č. 3 územního plánu 
Turnov. Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy 
Ministerstva obrany. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva 
obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 
zákona ě. 183/2006 Sb. (dle ÚAPjev 119) 
Na celém správním území umístit a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, 
rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich 
objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně 
zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, 
radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. 
základnové stanice....) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad 
terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. 
rozhledny) 
 

Předán pokyn zpracovateli zapracovat stanovisko. 
Stanovisko vyvolalo úpravu dokumentace. 
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Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše 
uvedené vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu 
zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb“. 
 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen ,,ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Ministerstvo obrany žádá pořizovatele o vypořádání 
uplatněné připomínky ve smyslu dopracování 
vymezených území Ministerstva obrany do 
příslušných částí ÚPD. Jedná se o deklaraci 
stávajících strategicky důležitých limitů v území v 
části Odůvodnění, která je uplatněna ve veřejném 
zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a 
neovlivňuje urbanistickou koncepci předložené ÚPD 
obce. 

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-618-2/SM-P-OOB-2021 doručené dne 19.03.2021 a vedené pod ev. č. 16674/21-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

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

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/21/325/KOR doručené dne 22.03.2021 a vedené pod ev. č. 17263/21-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: Stanovisko je respektováno. 
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Nové zastavitelné plochy: 
Z3-Z3 (pozemek p.č. 108/1 a 109 v kat. území Malý 
Rohozec) 
NESOUHLASÍME s vymezením zastavitelné plochy Z3-
Z3 z důvodu ochrany krajinného rázu 
Odůvodnění: 
Zastavitelná plocha Z3-Z3 je navržena jako plocha VS 
– plochy smíšené výrobní, nadzemní výška objektů 
maximálně 10 m, delší půdorysný rozměr 
samostatných objektů maximálně 75 m s 
požadavkem na hmotové nebo výrazové pohledové 
členění ploch. Záměr se nachází v katastrálním území 
Malý Rohozec, na přechodu urbanizovaného prostoru 
do volné krajiny. Záměr navazuje na zastavěné území 
sídla, a to na historický areál zámku Malý Rohozec a 
přilehlého velkostatku, kde je dnes umístěn pivovar, 
a areál městské kompostárny, který vznikl v místě 
bývalých silážních jam. Areál kompostárny tvoří 
prostor pro vlastní technologii kompostování, zázemí 
pro obsluhu kompostárny je umístěno v objektu 
velikosti stavební buňky. V místě navržené 
zastavitelné plochy se nachází orná půda, která je 
součástí většího půdního celku a je intenzivně 
zemědělsky obhospodařovaná. Dle Preventivního 
hodnocení krajinného rázu správního území ORP 
Turnov (mimo území CHKO Český ráj), zpracovatel: 
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., říjen 2011) se území 
nachází ve II. zóně ochrany krajinného rázu. 
Dominantou území je areál bývalého zámku malý 
Rohozec. Oblast za průmyslovou zónou Vesecko byla 
v minulosti součástí barokní komponované krajiny 
propojující obec Jenišovice, statek Červený Dvůr a 
zámek Hrubý Rohozec. Z hlediska ochrany krajinného 
rázu je třeba zachovat alespoň v náznacích cesty a osy 
původní komponované krajiny. Navržený záměr 
rozšiřuje zástavbu do volné krajiny, do nezastavěného 
území. Vymezené regulativy hmotově nerespektují 
okolní zástavbu (areál bývalého zámku Malý 
Rohozec). Vymezením této zastavitelné plochy dojde 
k negativnímu ovlivnění kulturních, historických a 
percepčních charakteristik krajinného rázu. V 
souvislosti se stávající průmyslovou zónou se jedná o 
kumulativní negativní vliv. Navržený záměr je v 
rozporu s Politikou územního rozvoje, bodem 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.“ 
Navržený záměr je dále v rozporu s úkoly územního 
plánování: „Upřednostňovat intenzifikaci využití 
zastavěných území před zástavbou volných ploch a 
tak minimalizovat nároky na rozsah nových 
zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb.“ 
Z hlediska veřejného zájmu, kterým je ochrana 
přírody a krajiny, zejména ochrana krajinného rázu, 
není důvodné vymezení nové zastavitelné plochy VS 
– plochy  smíšené výrobní. K umístění nových 

 
Pokyn zpracovateli na vyjmutí plochy Z3-Z3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  33 

výrobních areálů je třeba přednostně využívat 
zastavěné území sídla, především území brownfields, 
a podporovat přestavby a revitalizaci území. V této 
souvislosti je třeba dále přihlédnout ke skutečnosti, 
že ještě nebyla vyčerpaná kapacita stávající 
průmyslové zóny. 
 
K ostatním bodům Změny č. 3 Územního plánu 
Turnov neuplatňujeme připomínky. 

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/39/2021/OÚP, KULK 19112/2021 doručené dne 22.03.2021 a vedené pod ev. č. 

17172/21-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.  
Na území obce Turnov se nachází nemovitá národní 
kulturní památka Zámek Hrubý Rohozec, zapsaná v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č.: 
266, nemovitá národní kulturní památka Dlaskův 
statek v Dolánkách u Turnova, zapsaná v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 351 a 
městská památková zóna Turnov, prohlášená 
vyhláškou Východočeského KNV č. 1990701, o 
prohlášení památkových zón ve vybraných městech a 
obcích Východočeského kraje, ze dne 17. října 1990. 
Návrh Změny č. 3 ÚP Turnov se nenachází na území 
městské památkové zóny ani nezasahuje do areálů 
výše zmíněných národních kulturních památek. Proto 
nejsme v této věci dotčeným orgánem. Dotčeným 
orgánem je obecní úřad obce s rozšířenou působností 
Městský úřad Turnov.   

1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších změn a doplnění: 

 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném, znění 
 

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 3. změny ÚP Turnov 
žádné připomínky.  
Odůvodnění:  

Návrhem 3. 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. 
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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 3. změny ÚP Turnov 
následující: 
 
Nesouhlasí s novým návrhem zastavitelné plochy na 
zemědělském půdním fondu, který je vymezen mimo 
zastavěné území obce v lokalitě Z3 – Z3 pro změnu 
funkčního využití - plochy smíšené výrobní VS.  
Odůvodnění:  
Posuzovaná Změna č. 3 ÚP Turnov (dále jen „3. 
změna“) je pořizována zkráceným postupem dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí 3. změny jsou návrhy 
změn k prověření: plocha Z3 - Z1 pro občanské 
vybavení (OV) - hasičská zbrojnice pro město Turnov, 
plocha Z3 - Z2 pro průmyslovou výrobu a sklady (VP) 
– doplňující plocha ke stávajícímu průmyslovému 
areálu a plocha Z3 - Z3 pro plochu smíšenou výrobní 
(VS) - areál vědecko-výzkumného centra.  
Plochy Z3 - Z1 a Z3 - Z2 jsou částečně navrženy na již 
vymezené zastavitelné ploše Z52 a zbytkových 
plochách NS – plochy nezastavěného území – 
smíšené, mezi plochou dle platného územního plánu 
Z52, stávajícím průmyslovým areálem a silnicí I. třídy 
(silnice I/10 směrem z Daliměřic na Dolánky). 
Pozemky, jichž se změna týká, jsou dle katastru 
nemovitostí vedeny pod druhem pozemku ostatní 
plocha se způsobem využití: sportoviště a rekreační 
plocha. Navrženými změnami nejsou dotčeny zájmy 
ochrany ZPF.  
Jinak je tomu u zastavitelné plochy Z3 - Z3, která je 
vymezena mimo zastavěné území na zemědělské 
půdě (bonitovaná půdně ekologická jednotka BPEJ 
54400 – III. třída ochrany, částečně BPEJ 54210 – II. 
třída ochrany, ale tato půda ve II. tř. ochrany není dle 
ověření krajského úřadu návrhem dotčena) na 
plochách Z – „orná půda, TTP“ – plochy 
nezastavitelné. Požadavek je navržen na zemědělsky 
obhospodařované ploše se záborem 0,55 ha.  
K danému orgán ochrany ZPF odkazuje na ustanovení 
§ 5 zákona o ochraně ZPF, z kterého vyplývají 
povinnosti na zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu pro pořizovatele a projektanty 
územně plánovací dokumentace, tj. že jsou povinni 
řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního 
fondu dle § 4 zákona o ochraně ZPF, jsou povinni 
navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z 

3) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyn zpracovateli k vyjmutí plochy Z3 – Z3 a 
ponechání stávajícího stavu, tedy plochy Z – Orná 
půda, trvalý travní porost). 
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hlediska ochrany ZPF a ostatních chráněných 
obecných zájmů nejvýhodnější, přitom musí 
vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond, a to z pravidla ve 
srovnání s jiným možným řešením. Pro 
nezemědělské účely je nutno použít především 
nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území nebo 
nezastavěné plochy stavebních pozemků staveb 
mimo tato území, stavební proluky a plochy získané 
zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v 
nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze 
ZPF, je nutno především odnímat zemědělskou půdu 
přednostně na zastavitelných plochách, odnímat 
přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní, co 
nejméně narušovat organizaci ZPF, při umisťování 
staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování 
zemědělského půdního fondu, odnímat jen 
nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu.  
Orgán ochrany ZPF posoudil návrh plochy Z3 - Z3 s 
výše uvedenými plošnými zásadami ochrany ZPF a 
shledal, že zásady ochrany ZPF nejsou pro návrh 
dodrženy a to následovně: záměrem je dotčena 
nezastavitelná zemědělská půda mimo zastavěné 
území obce, která je zemědělsky obhospodařována. 
Půda je zařazena do III. třídy ochrany. Návrhem je 
dotčen souvislý obhospodařovaný blok zemědělské 
půdy. Předpokládaný zábor ZPF pro změnu funkčního 
využití k nezemědělskému účelu je navržen v rozsahu 
0,55 ha. Dle posouzení orgánu ochrany ZPF se daným 
návrhem nejedná o nezbytný zábor ZPF pro uvedený 
případ. Z dokumentace a přehledových tabulek 
zastavitelných ploch je zřejmé, že v řešeném území 
jsou k dispozici plochy se stejným funkčním využitím 
VS (plochy smíšené výrobní) v rozsahu cca 7,1883 ha, 
a plochy které mají obdobné funkční využití – plochy 
průmyslové výroby a sklady - VP - na ploše cca 11,50 
ha, kdy se v souhrnu jedná o plochy zastavitelné a 
dosud nevyužité. Dále v dokumentaci 3. změny orgán 
ochrany zjistil, že z původní plochy VP – Z52, byla část 
změněna pro funkční využití OV (občanské využití) 
pro návrhovou plochu Z3 – Z1. Z tohoto zjištění se 
nabízí možnost, kterou by bylo možné změnou 
funkčního využití z plochy např. VP Z52 provést 
změnu funkčního využití VS. Další skutečností 
rozhodnou pro vhodnost návrhu z hlediska ochrany 
ZPF je fakt, že plocha Z52 je plochou nespadající pod 
ochranu ZPF a jako taková by se dle zásad o ochraně 
ZPF měla využít prioritně. Tímto by mohla být 
zajištěna ochrana zemědělského půdního fondu a to 
i jako přidaná hodnota pro ochranu ZPF tak, jak je 
nastavena v § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a s 
odkazem na § 1 zákona o ochraně ZPF, kdy 
zemědělský půdní fond je základním přírodním 
bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním 
prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je 
jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana 
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zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a 
racionální využívání jsou činnosti, kterými je také 
zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. 
Dalším hodnotícím kritériem pro oprávněnost návrhu 
Z3 - Z3 z hlediska ochrany ZPF a jeho odsouhlasení, je 
nezbytnost tohoto návrhu. Za nezbytný případ se 
považuje zejména neexistence ploch pro navržené 
funkční využití na území obce, na kterém má být 
záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu 
realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, 
jedná-li se o záměr, který přesahuje území obce.  
K uvedenému orgán ochrany ZPF uvádí, že v 
posuzované dokumentaci nebyly skutečnosti týkající 
se zdůvodnění nezbytnosti daného záměru 
předloženy, tj. to že návrh vyžadující zábor 
zemědělské půdy je natolik určován účelem, že ho z 
technických, přírodních či jiných poměrů nelze umístit 
jinde a to jak na území města Turnova, či popřípadě 
na území sousedních obcí. Dále orgán ochrany ZPF 
spatřuje nedostatečné zdůvodnění uvedeného 
záměru v dokumentaci 3. změny v tom, že nejsou 
vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond, a to ve srovnání s 
jiným možným řešením.  
Na základě výše uvedených skutečností orgán 
ochrany ZPF nesouhlasí s Návrhem 3. změny ÚP 
Turnov pro změnu funkčního využití u návrhu Z3 - Z3.  
Poučení:  
Na řízení podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se 
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 (dále 
jen „krajský úřad“), jako dotčený orgán podle § 22 
písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o posuzování vlivů“), uplatňuje toto 
stanovisko:  
Krajský úřad nemá z hlediska posuzování vlivů na 
životní prostředí k návrhu Změny č. 3 ÚP Turnov 
předloženému k veřejnému projednání připomínky.  
Odůvodnění:  
K předkládanému obsahu Změny č. 3 ÚP Turnov vydal 
krajský úřad stanovisko č. j.: KULK 9175/2021 ze dne 
16. 2. 2021 (dále jen „stanovisko k návrhu obsahu“), 
v němž konstatoval, že neuplatňuje požadavek na 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Předložený Návrh Změny č. 3 ÚP Turnov k veřejnému 
projednání je v souladu s požadavky uvedenými ve 

4) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů: 
 

 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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stanovisku k návrhu obsahu a tedy krajský úřad nemá 
připomínky. Zachování kvality životního prostředí 
bude zajištěno respektováním požadavků příslušných 
orgánů státní správy. 

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 tyto požadavky k Návrhu 3. 
změny ÚP Turnov pro veřejné projednání: 
 
- pod plochou Z3 - Z1 prochází kanalizační řad, 

který je třeba respektovat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- všechny nové plochy (Z3 - Z1, Z3 - Z2 a Z3 - Z3) 

budou napojeny na vodovodní řad a kanalizační 
řad. Krajský úřad nemá z hlediska zájmů 
chráněných vodním zákonem připomínky.  

 
Odůvodnění:  
Návrh 3. změny ÚP Turnov pro veřejné projednání v 
textové části uvádí, že 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. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem 
se jedná v případě zásobování vodou o napojení na 
vodovodní řad a v části likvidace odpadních vod 
napojením na kanalizační řad. 

 

5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 
 

Existence kanalizačního řadu nemá sama o sobě vliv 
na vymezení plochy Z3 – Z1, bude limitem až při 
navazujícím řízení stavebního úřadu o povolení 
konkrétního stavebního záměru. Informace bude 
předána zpracovateli na vědomí, ale nevyvolá 
úpravu dokumentace. Limity území jsou 
automatickou součástí územně analytických 
podkladů, které jsou průběžně aktualizovány. 
 
Požadavek na napojení nových ploch lze uvést jako 
specifickou podmínku pro plochy Z3 – Z1 a Z3 – Z2. 
Plocha Z3 – Z3 bude ze Změny č. 3 vyjmuta a bude 
ponechán stávající stav, tedy plocha Z – Orná půda, 
trvalý travní porost. Stanovisko vyvolalo úpravu 
dokumentace. 
Pokyn zpracovateli doplnit do textové části výroku 
k plochám Z3-Z1 a Z3-Z2 specifickou podmínku 
napojení na vodovodní řad a kanalizační řad. 
 

6) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

Návrh se nedotýká zájmů státní správy lesů.  
  
 

6) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů: 

 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

7) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších předpisů: 

 
Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů (dále 
zákon), se Návrh 3. změny ÚP Turnov pro veřejné 
projednání nedotýká zájmů chráněných tímto 
zákonem.  

7) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších předpisů: 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 
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Odůvodnění:  
Přeložený návrh změny územního plánu nenavrhuje 
žádné funkční využití podléhající posouzení podle 
tohoto zákona. 

 

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 státní 
správy ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1, 
písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně ovzduší“), uplatňuje ve smyslu ustanovení 
§ 11 odst. 2, písm. a) zákona o ochraně ovzduší, 
následující stanovisko:  
Změna č. 3 vymezuje tři nové rozvojové plochy – pro 
občanskou vybavenost (OV) – Z3 - Z1, průmyslovou 
výrobu a sklady (VP) – Z3 - Z2 a plochy smíšené 
výrobní (VS) – Z3 - Z3, o souhrnné výměře 3,86 ha. 
Plocha Z3 - Z2 doplňuje stabilizovaný průmyslový 
areál a vytváří podmínky pro jeho rozvoj. Plocha Z3 - 
Z1 je vymezena za účelem vytvoření podmínek pro 
realizaci hasičské zbrojnice městského integrovaného 
záchranného systému Libereckého kraje. Plocha Z3 - 
Z3 je vymezena za účelem vytvoření podmínek pro 
konkrétní investiční záměr na realizaci areálu 
vědecko-výzkumného centra, tedy záměru s velmi 
vysokou přidanou hodnotou. Z hlediska ochrany 
ovzduší není k předloženému Návrhu 3. změny ÚP 
Turnov pro veřejné projednání připomínek. 
  
Odůvodnění:  
Předmětný „Návrh 3. změny ÚP Turnov pro veřejné 
projednání“ nenavrhuje žádné funkční využití, které 
by bylo v přímém rozporu se zájmy chráněnými 
zákonem o ochraně ovzduší a předpisy vydanými 
k jeho provedení. 

 

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 Návrhem změny č. 3 ÚP Turnov.  

9) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

 
 
 

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 

Pořizovatel písemností č.j. ORM/21/563/LAR ze dne 
12.04.2021 požádal Krajský úřad Libereckého kraje o 
stanovisko z hlediska nadřazené dokumentace 
(přiložena byla stanoviska dotčených orgánů, námitky 
a připomínky, konzultace neproběhly). Krajský úřad 
Libereckého kraje vydal 04.05.2021 stanovisko č.j. 
OÚPSŘ 39/2021/OÚP, KULK 32117/2021, jehož 
závěrem je souhlas s předloženým návrhem Změny č. 
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stavebního zákona vydá ve lhůtě 30 dnů poté, co od 
pořizovatele obdrží kopie stanovisek, připomínek 
a výsledků konzultací k návrhu předmětné 
dokumentace. 

3 Územního plánu Turnov a potvrzení, že lze zahájit 
řízení o vydání změny po zapracování následujícího: 
- KÚ LK, OÚPSŘ v Návrhu Změny č. 3 ÚP Turnov 

požaduje doplnit informace o koridoru ŽD8 
- KÚ LK, OÚPSŘ požaduje prověřit informace, 

které vyplývají z A PÚR ČR a jsou uvedené 
v úplném znění ÚP Turnov 

Pokyn zpracovateli k respektování stanoviska a 
doplnění informace o koridoru ŽD8. 

 

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. 3 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 Ministerstva životního prostředí (MŽP) č. 271/2019 Sb., o stanovení 

postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.  

Změna č. 3 aktualizuje vymezení zastavěného území v lokalitě Vesecko. Využité části zastavitelných ploch, 

vymezených ÚP Turnov, jsou Změnou č. 3 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. 3 vymezuje minimální rozsah zastavitelných ploch. Po prověření požadavků pro zapracování do 

Změny č. 3, identifikovaných v Obsahu Změny č. 3 ÚP Turnov, byly vymezeny zastavitelné plochy Z3-Z1 a Z3-Z2 

s rozdílným způsobem využití občanská vybavenost (OV) a průmyslová výroba a sklady (VP) o souhrnné výměře 

1,85 ha. Vyhodnocení potřeby jejich vymezení uvádí kapitola 10.  

Zastavitelné plochy nepředstavují zábor ZPF. 

15.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění 

funkce lesa 

Změna č. 3 nevymezuje zastavitelné plochy, vyžadující zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Grafické znázornění vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 3 na ZPF 

a PUPFL je obsahem výkresu č. 2 grafické části Odůvodnění Změny č. 3 (Výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu).  
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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. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 

Námitka č. 1 

Námitku podal: oprávněný investor GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, IDDS: 
rdxzhzt 

Doručena dne: 04.03.2021, ev.č. 13460/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: - 

Obsah námitky:  

V Turnově se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o.: 

• vysokotlaké plynovody, 

• zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, 

• středotlaké a nízkotlaké plynovody a přípojky. 

K návrhu změny č. 3 územního plánu Turnov nemáme žádné námitky. 

 

Odůvodnění námitky: - 

Vyhodnocení námitky č. 1: 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. 2 

Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 17077/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: 108/1, 109 v k.ú. Malý Rohozec 

Obsah a odůvodnění námitky:  

Nesouhlasíme se změnou plochy Z3-Z3 p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý Rohozec na plochu smíšenou výrobní - VS. 

Plocha má být vymezena na základě požadavku za konkrétním účelem: výstavba areálu vědecko-výzkumného 

centra TOPTEC, případně podobného zařízení. 

S podobnou výstavbou nemáme problém. Žádáme ale, aby plocha nebyla zařazena jako VS ale plocha občanského 

vybavení - OV. V územním plánu Turnova je sice ve VS toto využití uvedeno jako podmíněně přípustné, ale dle 

Vyhl. č. 501/2006 Sb ve znění pozdějších změn, §6 odst. 2, má být zařazena jako plocha OV. Cit: „Plochy 

občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení OV 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 

atd......Musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich 

přístupné." 



Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Turnov textová část 

ŽALUDA, projektová kancelář  41 

Změna se týká pozemku, který je v soukromém vlastnictví. V případě, že by se jednalo o plochu VS, v případě 

nezájmu fy. TOPTEC (a z médií je zřejmé, že ke konečnému rozhodnutí ještě nedošlo), může majitel pozemek 

prodat jinému zájemci a za jiným účelem bez ohledu na přání města mít zde vědecký ústav, protože mu to 

regulativ plochy VS dovolí. A to i v případě, že budou hrozit problémy s dalším zhoršením kvality bydlení v nedaleké 

řadovce a zřejmě i problémy s nedostatečností stávající dopravní komunikace. 

Věříme, že plán umístit na plochu TOPTEC nebo podobnou firmu, není jen záminkou pro změnu plochy ze 

zemědělské na VS, aby mohla být využita pro průmyslovou výrobu, a nebude proto problém provést změnu na OV 

plocha občanského vybavení. 

Vyhodnocení námitky č. 2: Námitce se z principu vyhovuje (plocha VS – Z3-Z3 bude z návrhu vyjmuta) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: Důvod pro zastavitelnou plochu Z3-Z3 pominul, proto bude z návrhu změny 

vyjmuta a bude ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

Námitka č. 3 

Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 17078/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: 108/1, 109 v k.ú. Malý Rohozec 

Obsah a odůvodnění námitky: 

Nesouhlasíme se změnou plochy Z3-Z3 p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý Rohozec na plochu smíšenou výrobní - VS. 

Plocha má být vymezena na základě požadavku za konkrétním účelem: výstavba areálu vědecko - výzkumného 

centra TOPTEC, případně podobného zařízení. 

S podobnou výstavbou nemáme problém. Žádáme ale, aby plocha nebyla zařazena jako VS ale plocha občanského 
vybavení- OV. V územním plánu Turnova je sice ve VS toto využití uvedeno jako podmíněně přípustné, ale dle Vyhl. 
č. 501/2006 Sb ve znění pozdějších změn, §6 odst. 2, má být zařazena jako plocha OV. Cit: „Plochy občanského 
vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení OV 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 atd......Musí být 
vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné." 
Změna se týká pozemku, který je v soukromém vlastnictví. V případě, že by se jednalo o plochu VS, v případě 
nezájmu fy. TOPTEC (a z médií je zřejmé, že ke konečnému rozhodnutí ještě nedošlo), může majitel pozemek 
prodat jinému zájemci a za jiným účelem bez ohledu na přání města mít zde vědecký ústav, protože mu to 
regulativ plochy VS dovolí. A to i v případě, že budou hrozit problémy s dalším zhoršením kvality bydlení v nedaleké 
řadovce a zřejmě i problémy s nedostatečností stávající dopravní komunikace. 
Věříme, že plán umístit na plochu TOPTEC nebo podobnou firmu, není jen záminkou pro změnu plochy ze 

zemědělské na VS, aby mohla být využita pro průmyslovou výrobu a nebude proto problém provést změnu na OV 

plocha občanského vybavení. 

Odůvodnění námitky: - 

Vyhodnocení námitky č. 3: Námitce se z principu vyhovuje (plocha VS – Z3-Z3 bude z návrhu vyjmuta) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: Důvod pro zastavitelnou plochu Z3-Z3 pominul, proto bude z návrhu změny 

vyjmuta a bude ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

Námitka č. 4 

Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 17079/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: 108/1, 109 v k.ú. Malý Rohozec 

Obsah a odůvodnění námitky: 
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Nesouhlasíme se změnou plochy Z3-Z3 p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý Rohozec na plochu smíšenou výrobní - VS. 
Plocha má být vymezena na základě požadavku za konkrétním účelem: výstavba areálu vědecko - výzkumného 
centra TOPTEC, případně podobného zařízení. 
S podobnou výstavbou nemáme problém. Žádáme ale, aby plocha nebyla zařazena jako VS ale plocha občanského 
vybavení- OV. V územním plánu Turnova je sice ve VS toto využití uvedeno jako podmíněně přípustné, ale dle Vyhl. 
č. 501/2006 Sb ve znění pozdějších změn, §6 odst. 2, má být zařazena jako plocha OV. Cit: „Plochy občanského 
vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení OV 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 atd.....Musí být 
vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné." 
Změna se týká pozemku, který je v soukromém vlastnictví. V případě, že by se jednalo o plochu VS, v případě 
nezájmu fy. TOPTEC (a z médií je zřejmé, že ke konečnému rozhodnutí ještě nedošlo), může majitel pozemek 
prodat jinému zájemci a za jiným účelem bez ohledu na přání města mít zde vědecký ústav, protože mu to 
regulativ plochy VS dovolí. A to i v případě, že budou hrozit problémy s dalším zhoršením kvality bydlení v nedaleké 
řadovce a zřejmě i problémy s nedostatečností stávající dopravní komunikace. 
Věříme, že plán umístit na plochu TOPTEC nebo podobnou firmu, není jen záminkou pro změnu plochy ze 

zemědělské na VS, aby mohla být využita pro průmyslovou výrobu a nebude proto problém provést změnu na OV 

plocha občanského vybavení. 

Vyhodnocení námitky č. 4: Námitce se z principu vyhovuje (plocha VS – Z3-Z3 bude z návrhu vyjmuta) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: Důvod pro zastavitelnou plochu Z3-Z3 pominul, proto bude z návrhu změny 

vyjmuta a bude ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

Námitka č. 5 

Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 17081/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: 108/1, 109 v k.ú. Malý Rohozec 

Obsah a odůvodnění námitky: 

Jsem vlastníkem domu, č. p. 52, nacházejícím se na pozemku st. p. 225/2, dále pak parc. č. I0I/4; pozemku parc. 
č. I0I/8; a 1/4 pozemku parc. č. I0I/6, vše v kat. území Malý Rohozec v obci Turnov. Výše zmíněné nemovitosti jsou 
využívány k bydlení. 
Dne 15.3.2021 proběhlo veřejné projednání návrhu změny územního plánu Turnov. Dle návrhu této změny 
územního plánu má mimo jiné dojít k vymezení nové zastavitelné plochy Z3-Z3 p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý 
Rohozec. 
Jako vlastník pozemku a stavby dotčených návrhem řešení v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, v zákonné lhůtě 7 dnů tímto podávám následující námitky: 
1) Návrh na zařazení Z3-Z3 do ploch občanského vybavení OV 
2) Veřejně dostupné zpracování studie dopravní obslužnosti nové zastavitelné plochy Z3-Z3 předcházející 

schválení změny územního plánu č. 3 

Odůvodnění námitky č. I 
Navrhujeme, aby daná plocha nebyla zařazena jako plocha výrobně smíšená VS, ale plocha občanského vybavení 
OV, která by splňovala požadavky na podmínky využití výzkumně vývojového centra, jak je uvedeno ve vyhlášce 
č. 501 /2006 Sb. (§ 6 odst. 2), kde se uvádí: 
„Plochy občanského vybavení 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 
občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní 
infrastruktury a být z nich přístupné.“ 
 
Odůvodnění námitky č. 2 
V současnosti je jedinou variantou pro zajištění dopravní obslužnosti nové zastavitelné plochy Z3-Z3 místní 
účelová komunikace vedoucí kolem pozemku parc. č. 101/6 v kat. území Malý Rohozec. Domníváme se, že je nutné 
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znát stav povolené zátěže, která se automaticky navýší výstavbou dalších objektů, které tuto komunikaci budou 
využívat. V tuto chvíli je komunikace využívána pro expedici Pivovaru Malý Rohozec, dále pro kompostárnu 
(Technické služby Turnov a veřejnost), dále jako spojovací komunikace mezi Malým Rohozcem a Ohrazenicemi a 
v neposlední řadě jako cyklostezka č. 3049 či stezka pro pěší. 

Vyhodnocení námitky č. 5: Námitce se z principu vyhovuje (plocha VS – Z3-Z3 bude z návrhu vyjmuta) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: Důvod pro zastavitelnou plochu Z3-Z3 pominul, proto bude z návrhu změny 

vyjmuta a bude ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

Námitka č. 6 

Námitku podal: Rohozecký okrašlovací spolek, z.s., Malý Rohozec 4, 511 01 Turnov, IČ: 22854517 
 
Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 17239/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: 108/1, 109 v k.ú. Malý Rohozec 

Obsah a odůvodnění námitky: 

Rohozecký okrašlovací spolek, z.s., jakožto v místě činná organizace, v jejíchž stanovách je mimo jiné: 
- ochrana přírody a krajiny (což je hlavním posláním spolku) 
- ochrana životního prostředí, … 
vznáší tímto námitku ke změně územního plánu č. 3: 
Nesouhlasíme se změnou plochy Z3-Z3 p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý Rohozec na plochu smíšenou výrobní (VS). 
Daná plocha by neměla být VS, ale OV - občanské vybavení, s přípustným využitím „zařízení pro vědu a výzkum"; 
viz vyhláška č. 501/2006 Sb. (§ 6 odst. 2): 
(2) „Plochy občanského vybavení 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 občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy 
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. “ 
Domníváme se, že další rozšiřování už tak rozsáhlých průmyslových ploch (VP či VS) na Turnovsku není v souladu 
s principy udržitelného rozvoje. Pokud už tedy další zábor zemědělské půdy, tak pouze pro činnost, která životní 
prostředí zatíží pouze v menší míře. Pokud by ovšem firma TOPTEC na ploše Z3-Z3 nakonec své sídlo nepostavila, 
v případě plochy VS by zde mohl vyrůst další průmyslový podnik. Pokud je tedy zájem města udržet či přivést další 
firmy s vysokou přidanou hodnotou (a nikoli montovny) opravdový a prezentovaný plán umístit na předmětnou 
plochu TOPTEC není pouze záminkou k převodu této kvalitní zemědělské půdy na další výrobní plochu (VS), věříme, 
že nebude problém tuto plochu zařadit právě do kategorie „občanské vybavení". 
Dále požadujeme, aby dopravní obslužnost pro budoucího využití plochy Z3-Z3 byla zajištěna jinou pozemní 

přístupovou cestou než stávající účelovou komunikací (podél pivovarské zdi a rybníka). Rohozecký okrašlovací 

spolek z.s. zastává názor, že tato účelová komunikace je již v současné době využívána dalece nad svou původně 

plánovanou kapacitu. 

Dále žádáme, aby byl při plánovaní a schvalování změn územního plánu brán ohled na obyvatele bytového domu 

u pivovarského rybníka, jejichž kvalita bydlení je již v současné době značně narušena provozem společnosti 

Kamax a dopravní vytížeností výše zmíněné účelové komunikace. 

Vyhodnocení námitky č. 6: Námitce se z principu vyhovuje (plocha VS – Z3-Z3 bude z návrhu vyjmuta) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: Důvod pro zastavitelnou plochu Z3-Z3 pominul, proto bude z návrhu změny 

vyjmuta a bude ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

Námitka č. 7 

Námitku podal: Osadní výbor Malý Rohozec-Mokřiny-Vazovec, Malý Rohozec 34, 511 01 Turnov 
 
Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 17240/21-MUTU 
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Pozemky dotčené námitkou: 108/1, 109 v k.ú. Malý Rohozec 

Obsah a odůvodnění námitky: 

Dne 15.3.2021 proběhlo veřejné projednání návrhu změny územního plánu Turnov. Dle návrhu této změny 
územního plánu má mimo jiné dojít k vymezení nové zastavitelné plochy Z3-Z3 p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý 
Rohozec. 
Nesouhlasíme se změnou plochy Z3-Z3 p.p.č. 108/1 a 109 v k.ú. Malý Rohozec na plochu smíšenou výrobní (VS). 
Daná plocha by neměla být VS, ale OV - občanské vybavení, s přípustným využitím „zařízení pro vědu a výzkum“; 
viz vyhláška č. 501/2006 Sb. (§ 6 odst. 2): 
(2) „Plochy občanského vybavení 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 občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy 
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.“ 
Pozemek by tak mohl být využit firmou TOPTEC nebo jiným výzkumným a vývojovým centrem, pokud by firma 
TOPTEC nakonec ohledně svého sídla přijala jiné rozhodnutí, a nikoli dalším průmyslovým podnikem. 
Dopravní obslužnost plochy Z3-Z3 by také měla být řešena jinou než stávající účelovou komunikací, která je již 

dnes přetížena a provoz na ní také silně zhoršuje kvalitu bydlení obyvatel bytového domu u pivovarského rybníka. 

Vyhodnocení námitky č. 7: Námitce se z principu vyhovuje (plocha VS – Z3-Z3 bude z návrhu vyjmuta) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: Důvod pro zastavitelnou plochu Z3-Z3 pominul, proto bude z návrhu změny 

vyjmuta a bude ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

Námitka č. 8 

Námitku podal: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, IČ: 61389021 
 
Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 17272/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: 108/1, 109 v k.ú. Malý Rohozec 

Obsah a odůvodnění námitky: 

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i. (ÚFP AV ČR) vypracoval s vlastníkem pozemku p.č. 
108/1 a p.č. 109 v k.ú. Malý Rohozec žádost na změnu územního plánu Turnov na pozemky v lokalitě za pivovarem 
v k.ú. Malý Rohozec. 
Původním záměrem byla realizace novostavby centra TOPTEC ÚFP AV ČR, v.v.i. pro výzkum a vývoj speciální optiky 
a optoelektronických systémů na pozemku pp. č. 108/1 v k. ú. Malý Rohozec (o celkové výměře 28 428 m2). 
Předpokládaná výměra pro výstavbu výzkumného centra TOPTEC v této lokalitě byla cca 5 000 m2. 
V současné době připravujeme realizaci výzkumného centra v lokalitě areálu Dioptry v Sobotecké ulici, a proto 
naše příprava záměru v areálu za pivovarem byla ukončena. 
V rámci projednávané Změny č. 3 Územního plánu Turnov na změně územního plánu v lokalitě malý Rohozec (za 

pivovarem) netrváme. 

Vyhodnocení námitky č. 7: Námitce se vyhovuje (plocha VS – Z3-Z3 bude z návrhu vyjmuta) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: Důvod pro zastavitelnou plochu Z3-Z3 pominul, proto bude z návrhu změny 

vyjmuta a bude ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

Námitka č. 9 

Námitku podal: Město Turnov, Odbor správy majetku, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 
Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 19081/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: 108/1, 109 v k.ú. Malý Rohozec 
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Obsah a odůvodnění námitky: 

Město Turnov, zastoupené odborem správy majetku, sděluje, že netrvá na změně územního plánu v rámci 

projednávané Změny č. 3 Územního plánu Turnov v lokalitě za pivovarem (Z3-Z3). 

Lokalita měla sloužit pro realizaci novostavby specializovaného pracoviště Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd 

ČR - centra TOPTEC pro výzkum a vývoj speciální optiky a opticko-elektronických systémů na pozemku p. ě. 108/1 

v k. ú. Malý Rohozec. 

Město Turnov podporuje umístění tohoto druhu zařízení na svém území. 

Protože se připravuje realizace výzkumného centra TOPTEC v areálu Dioptry v Sobotecké ulici, příprava záměru v 

lokalitě za pivovarem byla ukončena. 

Vyhodnocení námitky č. 9: Námitce se vyhovuje (plocha VS – Z3-Z3 bude z návrhu vyjmuta) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: Důvod pro zastavitelnou plochu Z3-Z3 pominul, proto bude z návrhu změny 

vyjmuta a bude ponechána stávající plocha Z – Orná půda, trvalý travní porost. 

Námitka č. 10 

Námitku podal: Město Turnov, Odbor správy majetku, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
 
Doručena dne: 22.03.2021, ev.č. 19088/21-MUTU 

Pozemky dotčené námitkou: 708/12, 702/1, 702/3, 950/4, 698/1, 698/33 v k.ú. Daliměřice 

Obsah a odůvodnění námitky: 

Na základě veřejného projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Turnov dne 15.3.2021 
Město Turnov, zastoupené odborem správy majetku, jako vlastník pozemků dotčených návrhem uvedené 
Změny podává následující námitky 
podle ustanovení § 52 odst. 2 a odst. 3 zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon): 
 
1. Město Turnov jako vlastník pozemku p.č. 708/12 v k.ú. Daliměřice požaduje zmenšení plochy Z3-Z1 dle 
přiloženého zákresu. 
Odůvodnění: V průběhu zpracování Změny č. 3 územního plánu Turnov nechalo Město Turnov zpracovat 
architektonickou studii na areál SDH Turnov, pro který je plocha Z3-Z1 primárně určena. Ze zpracované studie 
vyplynuly územní nároky pro zařízení, které jsou výrazně menší než navrhovaná plocha Z3-Z1. Pro zbytek navržené 
plochy Z3-Z1 není požadavek na konkrétní využití, Město Turnov proto navrhuje uvedené zmenšení plochy Z3-Z1. 
2. Město Turnov jako vlastník pozemků p. ě. 702/1, 702/3, 708/12, 950/4, 698/1 a 698/33, vše v k.ú. Daliměřice, 
požaduje do Změny č. 3 územního plánu Turnov zařazení obslužné komunikace z průmyslové zóny Vesecko pro 
dopravní obsluhu ploch Z3-Z1 a OV-Z1-Z34. Požadujeme rovněž zařazení předmětné komunikace do veřejně 
prospěšných staveb, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
Odůvodnění: Dopravní obsluhu plochy občanského vybavení Z3-Z1 a sousední OV-Z1-Z34 není možné 
plnohodnotně zajistit z přilehlé silnice 1/10 (výstup zjednání s ŘSD v roce 2019). Proto je nutné její zajištění z jiného 
směru. Byla zpracována studie s vedením obslužné komunikace z průmyslové zóny Vesecko. Přestože plochy VP a 
OV umožňují dle regulativů umístění obslužných komunikací a z tohoto hlediska není nutné samostatnou plochu 
pro komunikaci vymezovat, dotčení území restitučními nároky z tzv. "kauzy Walderode" by mohlo v budoucnu 
umístění takové obslužné komunikace významně ztížit. Proto požadujeme její samostatné vymezení a zařazení 
mezi VPS. 
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Přílohy: Zákres navrhovaného řešení. 

 

Vyhodnocení námitky č. 10: Námitce se  

v bodě 1 vyhovuje (pokyn zpracovateli k úpravě vymezení ploch OV – Občanské vybavení a VP – Průmyslová 

výroba a sklady, plocha OV bude zmenšena, přitom nebude navržen zábor další půdy nad rámec projednaného 

rozsahu zastavitelných ploch) 

v bodě 2 nevyhovuje v rámci Změny č. 3 (požadavek je zahrnutý do následující již zahájené Změny č. 4 

Územního plánu Turnov) 

Odůvodnění vyhodnocení námitky: V rámci pokynů pro úpravu návrhu bude předán požadavek na úpravu 

rozsahu ploch VP a OV dle zákresu přiloženého k námitce. Obě tyto plochy samy o sobě umožňují liniovou 

dopravní infrastrukturu zpřístupňující tyto plochy. Vymezení samostatné plochy komunikace a současně její 

vymezení jako veřejně prospěšné stavby, případně i prověření plochy OV jako veřejně prospěšné stavby, je nad 

rámec schváleného obsahu Změny č. 3 Územního plánu Turnov, a zároveň je předmětem následující již zahájené 

změny územního plánu. Součástí schváleného zadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov je aktualizace výkresu 

veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Předložená studie trasy komunikace je součástí podkladů pro 

zpracování Změny č. 4 a bude prověřena v rámci jejího pořizování. 

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. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV 

 

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 obsahuje pouze měněné části ÚP Turnov. Kapitoly, podkapitoly a oddíly, které 
nejsou součástí textu s vyznačením změn se nemění. 
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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 a Změnou č. 3 Územního plánu Turnov k datu 30. 10. 2020. 
Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace. 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, 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 

BV Z13 BV13 Z Malý Rohozec 4541 

BV Z17 BV17 Z Malý Rohozec 3802 

BV Z20 BV20 Z Malý Rohozec 5772 

BV Z24 BV24 Z Malý Rohozec 1077 

BV Z32 BV32 Z Malý Rohozec 1507 

BV Z37 BV37 Z Bukovina u Turnova 1465 

RR Z38 RR38 Z Bukovina u Turnova 210 

BV Z39 BV39 Z Malý Rohozec 528 

BV Z42 BV42 Z Daliměřice 3878 

BV Z46 BV46 Z Daliměřice 3865 

VP Z52 VP52 Z Daliměřice 61916 57757 

TI Z57 TI57 Z Bukovina u Turnova 716 

TI Z59 TI59 Z Bukovina u Turnova 214 

OK Z66 OK66 Z Turnov 6868 

ZSP P71 ZSP71 P Turnov 2828 

DS Z74 DS74 Z Turnov 7806 

BI Z75 BI75 Z Turnov 21333 

BI Z76 BI76 Z Turnov 4616 

BI Z77 BI77 Z Turnov 12989  

MK Z78 MK78 Z Turnov 20757 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

BI Z79 BI79 Z Turnov 16311 

BI Z80 BI80 Z Turnov 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 

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 8013 

BI Z105 BI105 Z Turnov 14044  

BI Z106 BI106 Z Turnov 2742 

ZSP P107 ZSP107 P Turnov 4819 

OV Z108 OV108 Z Turnov 5141 

OS Z110 OS110 Z Turnov 3785 

BI Z111 BI111 Z Turnov 1868 

BS Z112 BS112 Z Turnov 4393 

BI Z114 BI114 Z Turnov 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 1180 

ZSP P134 ZSP134 P Turnov 2058 

ZSP P366 ZSP366 P Turnov 913 

ZSP P365 ZSP365 P Turnov 343 

ZSP P140 ZSP140 P Turnov 1815 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

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 

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 

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 

MK Z177 MK177 Z Turnov 2288 

BV Z178 BV178 Z Turnov 6028 

BV Z179 BV179 Z Turnov 11835 

MK Z184 MK184 Z Turnov 3509 

BV Z185 BV185 Z Turnov 5511 

BI Z187 BI187 Z Turnov 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 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 

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 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

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 

ZSP P247 ZSP247 P Turnov 14835 

BI Z249 BI249 Z Turnov 14689 

OV Z251 OV251 Z Turnov 1032 

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 4033 

BV Z293 BV293 Z Mašov u Turnova 1351 

BV Z297 BV297 Z Mašov u Turnova 2393 

BV Z307 BV307 Z Mašov u Turnova 4630 

BV Z312 BV312 Z Mašov u Turnova 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 

OV Z336 OV336 Z Mašov u Turnova 1982 

VP Z340 VP340 Z Mašov u Turnova 15264 

BV Z345 BV345 Z Malý Rohozec 624 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

BV Z26 BV26 Z Bukovina u Turnova 2289 

BV Z28 BV28 Z Bukovina u Turnova 1269 

VZ Z35 VZ35 Z Bukovina u Turnova 2116 

ZSP P87 ZSP87 P Turnov 20990 

BI Z361 BI361 Z Turnov 339 

BV Z427 BV427 Z Mašov u Turnova 6582 

OS Z349 OS349 Z Malý Rohozec 2458 

BV Z350 BV350 Z Mašov u Turnova 1692 

BV Z351 BV351 Z Mašov u Turnova 2931 

BV Z352 BV352 Z Mašov u Turnova 1352 

BV Z353 BV353 Z Daliměřice 1366 

BV Z355 BV355 Z Bukovina u Turnova 5755 

BV Z356 BV356 Z Bukovina u Turnova 1291 

BV Z357 BV357 Z Bukovina u Turnova 1779 

BV Z358 BV358 Z Malý Rohozec 1270 

BV Z359 BV359 Z Mašov u Turnova 924 

BV Z360 BV360 Z Mašov u Turnova 1574 

BV Z3 BV3 Z Malý Rohozec 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 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 

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 9981 

BV Z378 BV378 Z Bukovina u Turnova 619 

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 

BV Z415 BV415 Z Mašov u Turnova 1200 

BV Z416 BV416 Z Mašov u Turnova 3254 

BV Z418 BV418 Z Mašov u Turnova 2211 

BV Z347 BV347 Z Mašov u Turnova 4221 

BI Z419 BI419 Z Turnov 2370 

BV Z426 BV426 Z Mašov u Turnova 600 
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Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter 
plochy Z/P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

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 

W Z432 W432 Z Turnov 16968 

BV Z371 BV371 Z Mašov u Turnova 3152 

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 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-P32 Z1-P32 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 

OV Z3-Z1 Z3-Z1 Z Daliměřice 15059 

VP Z3-Z2 Z3-Z2 Z Daliměřice 3461 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 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 
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dopravní infrastruktury“, č. 4: „Výkres technické infrastruktury“ a č. 2: „Hlavní výkres: 
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny“.  

D. 3. Občanské vybavení 

ÚP se vymezují následující nové plochy občanského vybavení: 

D. 3. 1. Komerční zařízení (OK) 

 ÚP vymezuje 5 ploch: Z66 Ohrazenice, Z169 Koňský trh, Z205 Maškovka, Z212 u Lidlu, 
Z425 Bezručova, Šroubárna. 

D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS) 

ÚP vymezuje 3 plochy: Z94 Hruštice, Z110 Hruštice, 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, Z3-Z1 a Z435. 

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. 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. 
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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: 

… 

3. Plochy veřejné infrastruktury 

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

Hlavní využití:  

▪ občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná správa, vzdělání a 
výchova, sociální a zdravotní služby, civilní ochrana obyvatelstva)  

Přípustné druhy funkčního využití:  

▪ objekty, stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva  

▪ stavby pro správu a administrativu  

▪ stavby církevní  

▪ dětská a rekreační hřiště  

▪ veřejná prostranství  

▪ výstavba parkovacích a odstavných ploch pro potřebu daného území  

▪ stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným 
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití:  

▪ objekty, stavby a zařízení pro maloobchodní prodej (velikost prodejní plochy do 
1000 m2), ubytování, stravování a služby  

▪ objekty a stavby pro tělovýchovu a sport  

▪ trvalé bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součástí stavby hlavního 
využití 

▪ ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb hlavního využití  

Nepřípustné využití území:  

▪ jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně 
přípustném využití území   

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

▪ koeficient zeleně min. 0,15 (tj. minimálně 15% plochy tvoří zeleň) 

▪ výšková hladina zástavby – 3 nadzemní podlaží 
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▪ 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. 

 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. 
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Z3-Z1 Dopravní napojení zajistit prostřednictvím komunikací nižších 
tříd nebo přes stávající výrobní areál (nerealizovat nové přímé 
napojení na silnici I. třídy I/10). 

Zajistit napojení na vodovodní a kanalizační řad. 

4. Plochy výroby a skladování 

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: 
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▪   výroba a služby  

- veškerý těžký průmysl (hutnictví, energetika, chemický průmysl, gumárenství, 
cementárny, obalovny, papírenský apod.), mimo strojírenství 

- veškerá průmyslová prvovýroba 

- veškeré zpracování netříděného odpadu 

- veškerá výroba s vysokými požadavky na množství a kvalitu technologické 
vody (konzervárny apod.) 

- veškerá výroba obtěžující své okolí pachem a spadem či jinak dlouhodobě 
zatěžující životní prostředí (ovzduší, voda apod.) 

- venkovní technologická zařízení (jeřáby, sila, apod.) 

▪ skladování netříděného odpadu           

▪ stavby pro zemědělství  

Podmínky prostorového uspořádání:  

▪ koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

▪ výšková hladina zástavby – v závislosti na konfiguraci terénu a charakteru okolní 
zástavby – max. 12,5 m  

▪ provozní celky budou doplněny zelení v rozsahu minimálně 15 % celkové plochy 
areálu  

▪ areály budou doplněny také izolační zelení směrem ke stávající či navržené obytné 
zástavbě 

Další podmínky využití:  

▪ návrh a realizace opatření pro omezení negativního dopadu na životní prostředí  

▪ výroba, která svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, 
staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území 
(zejména hygienickými limity a dopravní zátěží)  

▪ ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou 
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření 

▪ návrh vhodného využití plochy brownfieldu – za pivovarem Rohozec 

▪ 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 
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Z1-P06 Při silnicích a tratích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být 
před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v 
chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v 
platném znění. 

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

Z3-Z2 Dopravní napojení zajistit prostřednictvím komunikací nižších tříd 
nebo přes stávající výrobní areál (nerealizovat nové přímé 
napojení na silnici I. třídy I/10). 

Zajistit napojení na vodovodní a kanalizační řad. 
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