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A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

A1 VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Změna č. 5 se dotýká širších vztahů území města vypuštěním, resp. doplněním 
dopravních koridorů v souladu s aktualizovanou ZÚR LK a tím potenciálně sladěna s územními 
plány okolních obcí 

Změna č. 5 se dotýká širších vztahů území města úpravou koncepce krajiny, která je 
uvedena do souladu s aktualizovanou ZÚR LK a tím potenciálně sladěna s územními plány 
okolních obcí. 

A2 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÚR LK 

Koncepce Změny č. 5 je uvedena do souladu s aktualizovanou ZÚR LK, proto se 
nenavrhují záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR LK. 
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B VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ „OBSAHU“ ZMĚNY ÚP 

„Obsah“ Změny č. 5 doložený kladnými vyjádřeními příslušných DO a schválený 
usnesením ZM Turnov dne 27.05.2021 je plně respektován: 

- Územní plán Turnov je uveden do souladu se ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1, zejména: 
 je doplněn koridor silnice S5_D01C, 
 je vypuštěn koridor KD1 (D26, D26R), 
 jsou doplněny koridory železnice ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2, 

- koridor D29A je zachován v souladu se ZÚR, 
 je vypuštěn koridor pro optimalizaci železničních tratí D31A, 
 je aktualizován ÚSES, doplněno biocentrum RC1246A, 
 je aktualizována koncepce krajiny do souladu se ZÚR LK, 
 jsou redukovány územní rezervy, 
 v souvislosti s výše uvedeným jsou aktualizována veřejně prospěšné stavby 

- Nad rámec schváleného „obsahu“ jsou provedeny úpravy dílčích částí ÚP podle 
aktuálního stavu území a podkladů (ZÚR LK,…), které jsou obvyklým požadavkem 
nadřízeného orgánu územního plánování při zpracování změn ÚP. 

Podle požadavků na nepodstatné úpravy návrhu Změny č.5 po veřejném projednání byl 
do koncepce ÚP navrácen jeden koridor územní rezervy pro jihovýchodní obchvat centra města, 
doplněny podmínky pro využití koridorů dopravních staveb a provedeny formální úpravy 
odůvodnění. 

C VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
ROZVOJOVÝCH POTŘEB OBCE 

Vzhledem k tomu, že Změna č. 5 nenavrhuje nové zastavitelné plochy pro bydlení, 
vybavenost nebo výrobu, pořizovatel nepovažoval zpracování „Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a rozvojových potřeb obce“ za potřebné. 

D KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

D1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo vymezeno podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění zpracovatelem ÚP Turnov k 1.5.2013 a 
následně aktualizováno v Úplném znění ÚP Turnov po vydání Změn 1, 2, 3 k datu 30.10.2020. 

Vzhledem k tomu, že souběžně se Změnou č. 5 je zpracována Změna č.4, která řeší 
komplexní aktualizaci využití zastavěného území a zastavitelných ploch a návrh nových 
rozvojových ploch, a obě změny budou potvrzeny společným úplným zněním ÚP Turnov po jejich 
vydání, Změna č.5 se nezabývá aktualizací zastavěného území. 

D2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

D2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA 

Koncepce rozvoje území města popsaná na straně 6. změnového textu ÚP se Změnou 
č.5 upravuje za účelem zajištění souladu se ZÚR LK náhradou koridorů územních rezerv pro 
dopravní stavby mezinárodního, celostátního a regionálního významu návrhovými koridory těchto 
dopravních staveb. 

D2.2 CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 

Ochrana kulturních hodnot území města popsaná na straně 8. změnového textu ÚP se 
Změnou č.5 nemění. 

Ochrana přírodních hodnot území města popsaná na straně 8. změnového textu ÚP se 
Změnou č.5 nemění. 
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Ochrana civilizačních hodnot území města popsaná na straně 9. změnového textu ÚP se 
Změnou č.5 upravuje za účelem zajištění souladu se ZÚR LK náhradou koridorů územních rezerv 
pro dopravní stavby mezinárodního, celostátního a regionálního významu návrhovými koridory 
těchto dopravních staveb. 

D3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

D3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Formálními úpravami Změny č.5 se za účelem dosažení souladu s legislativou 
podkapitola „Způsob využití území města“ přesouvá z kapitoly „B. Základní koncepce rozvoje 
území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ uvedené na straně 7. změnového textu ÚP do 
kapitoly „C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ uvedené na 
straně 11. změnového textu ÚP. 

Formálními úpravami Změny č.5 se za účelem dosažení souladu s legislativou 
podkapitola „Urbanistická koncepce“ přejmenovává na „Urbanistická kompozice“ a přesouvá 
z kapitoly „B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ uvedené na 
straně 7. změnového textu ÚP do kapitoly „C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické 
kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně“ uvedené na straně 11. změnového textu ÚP. 

Formálními úpravami Změny č.5 se za účelem dosažení souladu s legislativou 
podkapitola „Koncepce uspořádání krajiny“ přesouvá z kapitoly „B. Základní koncepce rozvoje 
území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ uvedené na straně 7. změnového textu ÚP do 
kapitoly „C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ uvedené na 
straně 11. změnového textu ÚP. 

D3.2 VYMEZENÍ PLOCH 

Formálními úpravami Změny č.5 se za účelem dosažení souladu s legislativou tabulka 
„TAB.1 SOUPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH (Z) A PLOCH NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (P)“ dělí 
na tabulky „TAB. 1A: SOUPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH (Z)“, „TAB. 1B: SOUPIS PLOCH 
PŘESTAVBY (P)“ a „TAB. 1C: SOUPIS PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ (K)“, která se přesouvá 
z kapitoly „C. 1. Vymezení zastavitelných ploch, návrh organizace a využití území, vymezení ploch 
přestavby“ uvedené na straně 12. změnového textu ÚP do podkapitoly „E. 1. Uspořádání krajiny 
včetně vymezení ploch změn v krajině“ uvedené na str. 30 změnového textu ÚP. 

Zároveň s jasným rozlišením charakteru těchto rozvojových ploch na „Z“, „P“ a „K“ byl při 
jejich prověření zjištěn, a pokud bylo v silách zpracovatele, odstraněn nesoulad mezi tabulkovým 
výčtem rozvojových ploch a jejich znázorněním / popisem v grafické části Úplného znění ÚP 
Turnov po vydání Změn č.1, 2, 3. Zde se pravděpodobně v důsledku neodborné manipulace při 
vytváření výkresů nezobrazily na tiscích ani v.pdf souborech, které jsou závazné pro rozhodování 
v území, některé překrývající se popisy, což bylo příčinou výše uvedeného nesouladu.  

D4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

D4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Koncepce železniční dopravy uvedená v podkapitole „D. 1. 1. Železniční doprava“ na 
str. 18 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 upravuje v úpravě vymezení koridorů 
železničních drah a podmínek pro jejich využití do souladu se ZÚR LK. 

Koncepce silniční dopravy uvedená v podkapitole „D. 1. 2. Silniční doprava“ na str. 19 
změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 upravuje v úpravě vymezení koridoru silnice 
mezinárodního významu S5 (I/35) a podmínek pro jeho využití do souladu se ZÚR LK a ve 
vyřazení koridorů územních rezerv ÚR 6, ÚR 7 obchvatů centra města z důvodu nedostatečného 
přesvědčení vedení města o jejich přínosu v porovnání s vyvolanými omezeními rozvoje dotčených 
částí města. 

Obecně bude respektována Normová kategorizace krajských silnic II. a III. třídy: 
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II/283 – S9,5/60 
II/610 – S9,5/70 
III/01018 – S6,5/50 
III/2831 – S6,5/50 
III/2832 – S7,5/60 
III/2835 – S6,5/60 
III/28314 – S7,5/60 
III/28315 – S7,5/60 
III/28719 – S7,5/60 
III/28728 – S6,5/50 
III/2797 – S7,5/60 
III/27920 – S7,5/60 
III/27926 – S7,5/60 
III/27927 – S6,5/50 

Koncepce veřejné dopravy uvedená v podkapitole „D. 1. 3. Veřejná doprava“ na str. 21 
změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

D4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 

Koncepce zásobování vodou uvedená v podkapitole „D. 2. 1. Zásobování vodou“ na 
str. 22 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

Koncepce nakládání s odpadními vodami uvedená v podkapitole „D. 2. 2. Kanalizace“ na 
str. 22 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

Koncepce zásobování elektrickou energií uvedená v podkapitole „D. 2. 3. Zásobování 
elektrickou energií“ na str. 22 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

Koncepce zásobování plynem uvedená v podkapitole „D. 2. 4. Zásobování plynem“ na 
str. 22 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

Koncepce vytápění uvedená v podkapitole „D. 2. 5. Vytápění“ na str. 23 změnového textu 
ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

Koncepce telekomunikací a radiokomunikací uvedená v podkapitole „D. 2. 6. 
Telekomunikace a radiokomunikace“ na str. 23 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 
nemění. 

Koncepce odpadového hospodářství uvedená v podkapitole „D. 2. 7. Odpadové 
hospodářství“ na str. 23 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

D4.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Koncepce komerčních zařízení uvedená v podkapitole „D. 3. 1. Komerční zařízení (OK)“ 
na str. 23 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

Koncepce tělovýchovy a sportu uvedená v podkapitole „D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS)“ 
na str. 23 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury uvedená v podkapitole „D. 3. 1. 
Občanské vybavení (OV)“ na str. 23 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

D4.4 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Koncepce veřejných prostranství uvedená v kapitole „D. 4. Veřejná prostranství (PV)“ na 
str. 23 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č.5 nemění. 

D4.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Koncepce ochrany obyvatelstva uvedená v kapitole „D. 5. Ochrana obyvatelstva“ na 
str. 23 změnového textu ÚP je důsledku Změny č.5 formálně zcela přepracována v souladu 
s aktuální legislativou a požadavky HZS LK na aktuálně zpracovávané územní plány. 
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D4.6 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 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). 

D5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Základní koncepce uspořádání krajiny uvedená v kapitole „E. 1. Uspořádání krajiny 
včetně vymezení ploch změn v krajině“ na str. 29 změnového textu ÚP je důsledku Změny č.5 
doplněna o oddělenou tabulku „TAB. 1C: SOUPIS PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ (K)“ v souladu 
s platnou legislativou. 

Koncepce územního systému ekologické stability uvedená v kapitole „E. 2. Ochrana 
přírody a krajiny“, podkapitole „E. 2. 1. Územní systém ekologické stability“ na str. 30 změnového 
textu ÚP je v důsledku Změny č.5 upravena – podstatná část je převedena z výroku do 
odůvodnění. 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Platný ÚP vymezuje skladebné části ÚSES nadregionálního, regionálního i lokálního 
biogeografického významu jednoznačně plochou, avšak s nevyhovující přesností a vymezením dle 
současných metodických požadavků (vymezování ÚSES dle metodik MŽP, označení prvků dle 
Standardů vybraných částí ÚP MMR, návazností na sousedící území, dílčí nesoulad s 
nadřazenými dokumentacemi – ZÚR LK, ÚTP NR a R ÚSES apod.). 

Plochy ÚSES jsou zpřesněny dle katastru nemovitostí a dle stávajících ekologicky 
stabilních ploch. 

ÚSES v řešeném území je s ohledem na rozsah a stav ploch kostry ekologické stability 
zpřesněn dle stávajících podmínek a zařazen do kategorie funkční či nefunkční (k navržení či 
obnovení ekostabilizačních funkcí). 

Jsou dodržovány základní prostorové a funkční parametry ÚSES, včetně maximálního 
přípustného přerušení dle charakteru prvku ÚSES (zejména plochami dopravní infrastruktury) – 
výjimku tvoří prvky vymezené v zastavěném území (nedodržené min. šířky biokoridorů, délky 
úseků biokoridorů vyššího významu bez praktické možnosti vymezení místních vložených 
biocenter). 

V zastavěném území, kde stávající prostorové podmínky nedovolují vymezit plochy ÚSES 
v minimálních parametrech dle úrovně a charakteru ÚSES, jsou prvky ÚSES vymezeny na 
maximální možnou plochu. 

Navržené prvky ÚSES a prvky ÚSES mimo zastavěné území města nesplňující minimální 
prostorové a funkční požadavky jsou definovány jako nefunkční. 

Systém je vymezen na podkladu ÚP Turnov a ÚAP Turnov, je doplněn o některé nové 
prvky v případě v ÚP Turnov nedodržených požadovaných plošných a délkových parametrů, popis 
funkčnosti je převzat z ÚP Turnov a ÚAP Turnov. Je aktualizováno označení prvků. 
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Míra přesnosti vymezení ÚSES je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního 
plánu, zejména v nezastavěném území (nezohledňující vlastnické vztahy k pozemkům) a rozpory 
mezi podkladovou mapou a skutečným stavem využití území. S ohledem na vlastnické vztahy k 
pozemkům a na zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je možné provádět určité 
korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové 
úpravy nebo lesního hospodářského plánu), a to při splnění podmínky, že zůstane zachována 
aktuální i potenciální funkčnost ÚSES. Přípustnost využití v případě možného negativního 
ovlivnění funkčnosti ÚSES a přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba 
posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Změna č.5 ÚSES zčásti mění a upřesňuje systém s ohledem na požadavky platných 
podkladových dokumentací. 

Zároveň v návrhu došlo k respektování záměrů původního územního plánu tím, že byly 
tyto záměry začleněny do systému (převedením na „stav“). 

Změnou č.5 tedy došlo k upřesnění systému na území města Turnov s tím, že vzhledem 
ke zjištěným nedostatkům bude patrně nutné systém v budoucnosti revidovat tak, aby jeho 
vymezení reagovalo na aktuální situaci v terénu dle aktuálního parcelního členění katastru 
nemovitostí a dle podmínek aktuálních metodických požadavků. 

Výčet nefunkčních prvků navržených k založení a dotvoření vychází z údajů ÚAP Turnov 
reflektujících ÚP Turnov, vrstvy „záměr“. 

Dle současné legislativy vztažené k územnímu plánování se Změna č.5 nezabývá 
interakčními prvky. 

Do návrhové části ÚP jsou doplněna pravidla využívání skladebných prvků ÚSES, 
tabulkový popis jednotlivých prvků ÚSES je naopak podle aktuálních zvyklostí nahrazen prostým 
výčtem a přenesen do odůvodnění. 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH ÚSES 

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití, začleněné do vymezených ploch 
ÚSES (biocenter a biokoridorů), platí místo obecně stanovených podmínek následující podmínky 
využití: 

- Hlavní je využit sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES – typická, přírodní a 
přírodě blízká společenstva pro dané stanoviště. 

- Nepřípustné je jakékoliv využití omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Do 
vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby. Výjimky tvoří stavby technické 
infrastruktury, dopravní infrastruktury a jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve 
veřejném zájmu, která nelze v rámci systému realizovat jinde, umisťovat jen v případě 
křížení ÚSES a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s 
plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. Nutné je umožnění migrace 
organismů. 
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NADREGIONÁLNÍ ÚSES 

Řešeným územím prochází nadregionální biokoridor (NRBK) Jizera K31. Jeho 
ochranná zóna v šíři 2 km zaujímá většinu řešeného území, vč. zastavěného území města. 

Stručná charakteristika prvků nadregionálního ÚSES v řešeném území: 
Označení (název): NRBK K31V,N Jizera: 

- úseky: NRBK K31V,N-LCNK26/0, NRBK K31V,N-RCNK1246A/LCNK26, NRBK K31V,N-RCNK1246A/LCNKA, 
NRBK K31V,N-LCNKA/LCNK240, NRBK K31V,N-LCNK240/LCNK240, NRBK K31V,N-LCNK240/LCNK250, 
NRBK K31V,N-LCNK250/LCNK249, 

- vložená biocentra: RCNK1246A Loužek, LCNK26 Na hranicích, LCNKA Jizera, LCNK240 Rybníčky pod 
zámkem, Svahy nad Jizerou, LCNK250 Nudvojovické slepé rameno 

Význam: nadregionální biokoridor vč. ochranné zóny v šíři 2 km, zahrnující zastavěné území města 

Typy ekosystémů: vodní a nivní 

Popis: V řešeném území je biokoridor představován vodním tokem řeky Jizery a jejími břehovými porosty. 
S funkčností biokoridoru je počítáno v prostorech protipovodňových opatření. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): NRBK K31B Údolí Kamenice a Jizery – Příhrazské skály: 

- úsek: NRBK K31B-RCNK385/242 

Význam: nadregionální biokoridor vč. ochranné zóny v šíři 2 km 

Typy ekosystémů: borové 

Popis: V řešeném území zaujímá biokoridor pouhý jeho okraj,  

Stav: stávající, funkční, vymezený dle ZÚR LK, dosud v ÚP Turnov neřešený 

REGIONÁLNÍ ÚSES 
V k.ú. Mašov u Turnova a Turnov prochází regionální biokoridor RBK 675 – Libuňka 

propojující regionální biocentrum RBC 386 Hruboskalsko zasahující do řešeného území z jihu a 
nadregionální biokoridor K31 Jizera 

Stručná charakteristika prvků regionálního ÚSES v řešeném území: 
Označení (název): RBK 675 Libuňka: 

- úseky: RBK675-LCNK250/LCRK590, RBK675-LCRK590/LCRKA, RBK675-LCRKA/RCNK386 

- vložená biocentra: LCNK250 Nudvojovickén slepé rameno, LCRK590 Bartkovsko, LCRKA Libuňka 

Význam: regionální biokoridor 

Typy ekosystémů: vodní a nivní 

Popis: V řešeném území je biokoridor představován vodním tokem řeky Libuňky a doprovodnými porosty. 
S funkčností biokoridoru je počítáno v prostorech protipovodňových opatření. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): RBC 386 Hruboskalsko RCNK386 Hruboskalsko 

Význam: regionální biocentrum 

Typy ekosystémů: lesní 

Popis: Biocentrum tvoří lesní celky zasahující do řešeného území z jihu v k.ú. Mašov u Turnova. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): RBC 1 Loužek RC1246A Loužek 

Význam: regionální biocentrum 

Typy ekosystémů: nivní 

Popis: Biocentrum tvoří údolní niva řeky Jizery v blízkosti sídla Loužek. Biocentrum je vloženo do nadregionálního 
biokoridoru K 31. 

Stav: stávající, funkční 
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LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) ÚSES 

V ř.ú. jsou vymezena biocentra a biokoridory tvořící s prvky vyššího významu spojitou síť. 

BIOCENTRA: 
Označení (název): RK 675, LCRKA Libuňka 

Význam: lokální biocentrum, vložené v trase RK675 

Typy společenstev: vodní, nivní, luční 

Popis: Lokální biocentrum v nivě Libuňky.. 

Stav: stávající, funkční, nově vymezeno z důvodu zkrácení pův. RBK 

 

Označení (název): LBC 1185/224, LBC 492/240 LCNK240 Rybníčky pod zámkem, Svahy nad Jizerou 

Význam: lokální biocentrum, vložené v trase K31V,N 

Typy společenstev: lesní vodní 

Popis: Lokální biocentrum zaujímá svažité zalesněné území nad řekou Jizerou v k.ú. Turnov. 

Stav: stávající, funkční, nově sloučeny dvě původní biocentra 

 

Označení (název): LBC 224/1529 LBC1529 Vostrova 

Význam: lokální biocentrum, v systému místního významu 

Typy společenstev: lesní 

Popis: Lokální biocentrum zaujímá svažité zalesněné území v severozápadním cípu k.ú. Malý Rohozec. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): LBC 304/1440 LBC1440 Dehetník 

Význam: lokální biocentrum, v systému místního významu 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Navržené biocentrum na soutoku dvou otevřených vodních kanálů. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): LBC 308/1205 LBC1205 Vesecko 

Význam: lokální biocentrum, v systému místního významu 

Typy společenstev: lesní 

Popis: Funkční lokální biocentrum v zalesněném svahu nad Daliměřicemi. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): LBC 309/250 LCNK250 Nudvojovické slepé rameno 

Význam: lokální biocentrum, vložené v trase K31V,N, zároveň součást RBK675 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající biocentrum na louce a fragmentu mokřadního luhu. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): LBC 5 LCNKA Jizera 

Význam: lokální biocentrum, vložené v trase K31V,N 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající biocentrum na louce a fragmentu mokřadního luhu. 

Stav: stávající, funkční 
 

Označení (název): LBC 311/1677 LBC1677 Struhy 

Význam: lokální biocentrum, v systému místního významu 

Typy společenstev: lesní 

Popis: Funkční lokální biocentrum v zalesněném svahu v lokalitě Nad Chloumkem v Turnově. 

Stav: stávající, funkční 
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Označení (název): LBC 313/590 LCRK590 Bartkovsko 

Význam: lokální biocentrum, vložené v trase RK675 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Funkční lokální biocentrum ve svahu na trvalých travních porostech a fragmentech lesa v k.ú. Mašov u 
Turnova. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): LBC 314/1441 LBC1441 Černava 

Význam: lokální biocentrum, v systému místního významu 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající lokální biocentrum, jehož základ tvoří pás sukcesní vegetace v k.ú. Turnov. Biocentrum zasahuje i 
do k.ú. Mašov u Turnova, kde je vymezeno na segmentu orné půdy. 

Stav: navržený, z části funkční 

 

Označení (název): LBC LBCA Vazovecký potok 

Význam: lokální biocentrum, v systému místního významu 

Typy společenstev: vodní, nivní 

Popis: Stávající lokální biocentrum v k.ú. Malý Rohozec. 

Stav: stávající, funkční, prvek v textové části ÚP Turnov neuveden 

 
Označení (název): LBC 26 LCNK26 Na hranicích 

Význam: lokální biocentrum, vložené v trase K31V,N 

Typy společenstev: mezofilní (lesní) 

Popis: Biocentrum v lesnatém svahu údolí Jizery v k.ú. Bukovina u Turnova. Součástí plochy je přírodní rezervace 
Na hranicích. 

Stav: stávající, funkční 

Následující biocentra uváděná v ÚP Turnov nejsou součástí řešeného území: 
LBC 492/240 Rybníčky pod zámkem, LBC 5 Dlaskův statek, LBC 6 Na Poříčí, LBC 22 Bartošova 
pec, LBC 23 Pod Mokřinami, LBC 25 Pod Oběšencem, LBK 1 Nad Veseckem. 

Následující biocentrum bylo zrušeno pro nadbytečnost, přímé sousedství s nově 
vymezeným RCNK1246A: LBC 27 Bukovsko 

BIOKORIDORY: 
Označení (název): LBK 2 LBK-LBC1205/1683 U Červeného dvora 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Lokální biokoridor navazující na LBC 308/1205. V části u LBC funkční, v k.ú. Malý Rohozec navržený na orné 
půdě. 

Stav: navržený, z části funkční 

 

Označení (název): LBK 3 LBK-LBCA/1683 Vazovecké údolí 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: hydrofilní 

Popis: Lokální biokoridor podél Vazoveckého potoka. V severní části k.ú. Malý Rohozec funkční v lesních 
společenstvech, směrem k Turnovu funkčnost ztrácí. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): LBK 3 LBK-LBCA/LCNK240 Vazovecké údolí 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: hydrofilní 

Popis: Lokální biokoridor podél Vazoveckého potoka. V severní části k.ú. Malý Rohozec funkční v lesních 
společenstvech, směrem k Turnovu funkčnost ztrácí. 

Stav: stávající, funkční 
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Označení (název): LBK 4 LBK-LBC1677/1444 Stebenka 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající lokální biokoridor podél vodního toku Stebenka v k.ú. Turnov. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): LBK 4 LBK-LBC1677/LCNK250 Stebenka 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Stávající lokální biokoridor podél vodního toku Stebenka v k.ú. Turnov. 

Stav: stávající, funkční 

 

Označení (název): LBK 5 LBK-LBC1441/LBC1677 Vrchhůra 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Navržený lokální biokoridor propojující Struhy a Černava a dále se napojující na RBK 675. Biokoridor je 
vymezený převážně na orné půdě. 

Stav: navržený 

 

Označení (název): LBK 5 LBK-LBC1441/RCNK386 Vrchhůra 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Navržený lokální biokoridor propojující Struhy a Černava a dále se napojující na RBK 675. Biokoridor je 
vymezený převážně na orné půdě. 

Stav: navržený 

 

Označení (název): LBK 6 LBK-LBC1440/RCNK386 Kadeřávka 

Význam: lokální biokoridor 

Typy společenstev: kombinovaná 

Popis: Z větší části navržený lokální biokoridor propojující RBC Hruboskalsko a LBC Dehetník, vymezený podél 
drobné vodoteče Kadeřávky v k.ú. Mašov u Turnova. 

Stav: stávající, funkční 

Následující biokoridor byl zrušen pro zjevný omyl v ÚP: LBK 7 Myšina. 

Následující prvky jsou zrušeny pro nadbytečnost v souvislosti s nově vymezeným 
RCNK1246A: LBK 8 Bukovina 1, LBK 9 Bukovina 2. 

Následující prvky nejsou vymezeny v řešeném území, nebo jsou zrušeny: LBK 10 
Hrachovický potok, IP 1 Odolenovický potok, IP 2 Hruštice-Károvsko. 

Koncepce tvorby krajiny a ochrany krajinného rázu uvedená v kapitole „E. 2. Ochrana 
přírody a krajiny“, podkapitole „E. 2. 2. Členění krajiny, krajinný ráz“ na str. 39 změnového textu ÚP 
je důsledku Změny č.5 zcela přepracována do souladu se ZÚRLK. 

Přitom podrobný popis jednotlivých krajinných celků, krajin a krajinných okrsků vycházející 
z podkladových dokumentací je uveden v odůvodnění: 
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KRAJINNÉ CELKY A KRAJINY (dle AZÚR LK, 2021) 

KRAJINNÝ CELEK 09 – TURNOVSKO, ČESKÝ RÁJ 

Krajina: 09-1 Turnov – Pěnčín 

Cílová kvalita krajiny: Zachovaná, mírně svažitá krajina a plochý nivní reliéf podél řeky 
Jizery, která je hlavní osou, mozaika lesů a zemědělské půdy (převážně orné půdy, luk a ovocných 
sadů) rozdělená menšími remízy, s množstvím dopravních komunikací i nadmístního významu. 
Stabilizovaný půdní fond daný historickými způsoby využívání, intenzivně využívaná zemědělská 
půda a ovocné sady severně od dálnice D10. Výrazně urbanizovaná krajina s koncentrovanou 
zástavbou městského typu v Turnově, rozsáhlými plochami bydlení, výrobními a skladovými areály 
a intenzivními urbanizačními procesy v návaznosti na významná silniční a železniční spojení. Na 
koncentrovanou zástavbu města Turnov plynule navazuje příměstská zástavba okolních sídel. 
Krajina částečně nevyvážená, rozvojová – cílem je kultivace a přiměřený rozvoj urbanizované 
krajiny, zachování kvalitního obytného prostředí, omezení nadměrného rozrůstání sídel do volné 
krajiny, zachování současných způsobů využívání půdního fondu. 

Krajina: 09-2 Turnovské údolí Jizery 

Cílová kvalita krajiny: Územně stabilizované zaříznuté údolí meandrující Jizery s přilehlými 
příkrými, většinou lesnatými stráněmi, lemované horizonty hřebenů s několika místními vrcholky. 
Na lesnatých stráních údolí Jizery ukrytá skalní města menšího měřítka. V široké nivě 
nepravidelně umístěná venkovská sídla s rozvolněným i soustředěným charakterem zástavby. 
Krajina využívaná pro rekreační aktivity v zázemí města Turnov. Krajina stabilizovaná - cílem je 
zachování charakteru krajiny, současných způsobů využívání, dodržení podílu druhového členění 
pozemků a charakteru osídlení.   

Krajina: 09-5 Údolí Libuňky 

Cílová kvalita krajiny: Zachované, široké údolí v povodí Libuňky, s mnoha menšími 
vodotečemi i vodními plochami přírodě blízkého charakteru, tvořené mozaikou středně velkých i 
drobných lesů, intenzivně obdělávaných zemědělských pozemků (orné půdy i luk, pastvin a 
ovocných sadů) i s podílem extenzivně obhospodařované půdy, v okrajích s velmi členitým 
terénem, v západní a jihozápadní části krajiny charakteru skalních měst většího měřítka a 
dominant nadmístního významu (hrad Trosky). Rozptýlená nelesní zeleň tvořená zejména 
břehovými porosty a alejemi podél sinic a místních komunikací pohledově členící krajinu. 
Mimořádná pohledová exponovanost horizontů, dominant a sídel v západní části krajiny. 
Rozptýlená struktura velkého počtu menších venkovských sídel rozličných typů zástavby, 
s centrem osídlení Rovensko pod Troskami s koncentrovanější městskou zástavbou situovaným 
na jižním okraji krajiny. Na rozhraní krajin se pohledově uplatňuje terénní „hrana“ s pozůstatky 
hradu Valdštejn, zámkem Hrubá skála. Krajina částečně stabilizovaná, částečně rozvojová - cílem 
je přiměřený rozvoj v návaznosti na urbanizovanou krajinu 09-1 Turnov – Pěnčín a budoucí 
kapacitní silnici I/35 při zachování charakteru krajiny, současných způsobů využívání a dodržení 
podílu druhového členění pozemků a charakteru osídlení. 

Krajina: 09-7 Kacanovsko 

Cílová kvalita krajiny: Zachované, krajinářsky i přírodně velmi hodnotné území, tvořené 
z velké části souvislými lesy, v okrajích zemědělskou půdou, s několika menšími sídly 
venkovského charakteru s rozvolněnou zástavbou s množstvím zachovaných staveb lidové 
architektury, ve velmi členitém a dynamickém terénu (z velké části skalních měst) s roklemi, 
hřebeny i vrcholky. Krajina stabilizovaná - cílem je zachování charakteru krajiny, současných 
způsobů využívání, dodržení podílu druhového členění pozemků a charakteru osídlení. 

Krajina: 09-8 Údolí Jizery – Modřišice – Všeň 

Cílová kvalita krajiny: Historicky stabilizovaná krajina nivy širokého údolí Jizery a dalších 
vodotečí i větších vodních ploch, mozaika zemědělských pozemků (s převahou intenzivně orně 
využívané půdy), vodních ploch, s několika menšími venkovskými sídly. Rekreačně využívané 
bývalé lomy na štěrkopísek - vodní plochy Písečáky u Příšovic. Krajina nevyvážená, částečně 
rozvojová - cílem je částečná obnova původního charakteru krajiny cestou rozčleňování 
nadměrných honů orné půdy, zachování charakteru osídlení, rekreační využívání krajiny. 
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KRAJINNÝ CELEK 10 – ČESKODUBSKO, HODKOVICKO 

Krajina: 10-3 Hodkovicko a Paceřicko (v ř.ú. jižní okraj KC i krajiny) 

Cílová kvalita krajiny: Zachovaná, kulturní využívaná krajina pestré mozaiky lesů, 
zemědělské půdy. Zachovalá kompaktní historicky utvářená městská zástavba centra osídlení 
Hodkovice nad Mohelkou s vyšší intenzitou zástavby v obytných celcích. Převažující rozptýlená 
struktura venkovských sídel s rozvolněnou zástavbou situovanou podél silnic a místních 
komunikací. Do krajiny kultivovaně zapojená novodobá zástavba obytných celků i areálů a staveb 
výroby, skladování a technické infrastruktury (nadmístního významu). Krajina částečně 
stabilizovaná, částečně rozvojová - cílem je kultivace a přiměřený rozvoj zástavby, zejména podél 
významných dopravních tahů, stabilizace nezastavěných přírodních částí krajiny, zachování 
původního charakteru krajiny bez výrazných zásahů do reliéfu terénu, dodržení podílu druhového 
členění pozemků a jejich současných způsobů využívání a charakteru osídlení. 

KRAJINNÉ OKRSKY 
(převzato dle Územní studie krajiny ORP Turnov 2000, Bukáček a spol., výstup 2020) 

Definice: Krajinný okrsek představuje základní skladebnou relativně homogenní část 
krajiny, která se od sousedních krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. jinými 
charakteristikami a způsobem využití (určitými charakteristikami, či specifickými znaky přírodní, 
historické a kulturní charakteristiky). 

Dokumentace (v rámci vymezených oblastí krajinného rázu – na území CHKO Český ráj 
OKR Turnovské údolí Jizery, Turnovsko, Údolí Libuňky, na území mimo CHKO OKR Českodubsko, 
Mnichovohradištská kotlina, a množství tzv. Míst krajinného rázu) vymezuje krajinné okrsky (KO) v 
rámci poněkud odlišného vymezení vyšších jednotek „krajinných celků“ v ÚSK ORP Turnov oproti 
AZÚR LK): 

KO 04 JENIŠOVICE (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Českodubská pahorkatina) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 

paralelně uspořádanými zářezy přítoků Jizery bohatě doprovázených zelení a lesy, 

zemědělskými plochami orné půdy členěné sady, mezemi, remízky, se solitérními 
dřevinami a shluky keřů a dřevin na vhodných (podmáčených, méně úživných) 
stanovištích, 

venkovskými sídly začleněnými do krajiny s vysokým podílem historických hodnot daných 
tradičními objekty statků a chalup v původním prostorovém uspořádání. 

- Respektované výhledy do okolních krajin Maloskalska, Hruboskalska, město Turnov a 
kotliny řeky Jizery, zejména pak místa výhledů na dominanty území (zejména průhledy na Trosky 
v ose Libuňské brázdy, pohledy na Kozákov) a ze severních poloh vzdálenou dominantu kraje 
Ještěd. 

- Respektované a pohledově nerušeně se uplatňující významné hodnoty krajiny, dominanty 
jenišovických kostelů, revitalizovaný prostor rohozeckého zámku a cenný prostor poplužního 
statku Červený dvůr obklopený zemědělskou krajinou a sady. 

KO 07 MALOSKALSKO I – VODĚRADY (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Český ráj – 
Maloskalsko) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Venkovská harmonická kulturní krajina charakteristická: 

souladem přírodního a kulturního prostředí, 

výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, prostorů se 
vzrostlou zelení aj., 

migrační prostupností, 

nepravidelným střídáním polí a luk uspořádaných v drobných blocích a v osnově tradiční 
plužiny, členěných mezemi, kamenicemi, remízky, komunikacemi a lesy, 
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sídly v původním uspořádání, zachovávajícími si převážně tradiční venkovský charakter 
daný převahou tradičních usedlostí v původním rozvolněném prostorovém uspořádání s 
respektovanými charakteristickými prolukami, zahradami s plaňkovými ploty se zelení 
doprovázející tradiční usedlosti a potoky vycházející ze sídla, místy se sady v okrajích 
sídel, 

přírodě blízkými lesy doprovázejícími údolí. 

- Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního 
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj. 

KO 08 MALOSKALSKO II – ÚDOLÍ JIZERY (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Český ráj – 
Maloskalsko) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická: 

převažujícím přírodním prostředí skalních měst v lesích, 

souladem přírodního a kulturního prostředí v osídlených prostorech, 

vysokým výskytem přírodních a přírodě blízkých biotopů, lesů, skal, květnatých luk, 
prostorů se vzrostlou zelení aj., 

čistou vodou v potocích v přírodním a přírodě blízkém korytě, prameništi a čistými zdroji 
vod, 

migrační prostupností vytvářející významný koridor pro velké savce, 

mozaikou polí, luk a pastvin v odlesněných částech s osídlením s četnými prvky 
historického prostorového uspořádání krajiny, 

hodnotnými sídly vyznačujícími se historickými tradičními objekty usedlostí a statků 
v původním prostorovém uspořádání, zachovávajícími si převážně tradiční venkovský 
charakter daný převahou tradičních usedlostí s respektovanými charakteristickými 
prolukami, zahradami s plaňkovými ploty, kamennými zídkami, se vzrostlou zelení 
doprovázející tradiční usedlosti a potoky, místní komunikace, se sady v okrajích sídel a v 
krajině, 

významnými hodnotami krajinného rázu, 

charakteristickými nerušenými výhledy do prostoru údolí a na skalní města, výhledy do 
okolní krajiny Kozákovského hřbetu, krajiny Libereckého kraje a Turnovska. 

- Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního 
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj. 

KO 09 KLOKOČÍ (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Český ráj – Maloskalsko) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická: 

chráněnými a respektovanými partiemi pískovcových skalních měst 

charakteristickou vegetací, 

přírodě blízkými a přírodními lesy obhospodařovanými přírodě blízkými postupy, 

potoky a prameny s čistou vodou v přírodním korytě; 

květnatými loukami v okrajích lesů, 

migrační prostuoností. 

- Harmonická kulturní krajina charakteristická: 

souladem přírodního a kulturního prostředí, 

výskytem četných přírodních a přírodě blízkých biotopů, květnatých luk, prostorů se 
vzrostlou zelení aj., 
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mozaikou střídajících se drobných lesů, polí, pastvin a luk uspořádaných v osnově 
původní historické plužiny, s dochovanými prvky historického prostorového uspořádání 
krajiny, 

sídly vyznačujícími vysokým podílem tradičních usedlostí a statků v regionálně typickém 
tvarosloví, v původním rozvolněném a rozptýleném prostorovém uspořádání, 

novou zástavbou respektující tradiční charakter a prostorové uspořádání sídla, 

četnými udržovanými sady v okrajích sídel a ve volné krajině, 

vodními toky (místy meandrujícími) v přírodním korytě lemovanými břehovými porosty a 
loukami, drobnými rybníky, s respektovanou údolní nivou Stebenky, 

výhledy do prostorů skalních měst, na Kozákov a charakteristické dominanty Turnovska 
(Kozákov, Hruboskalsko a Maloskalsko, Trosky). 

- Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního 
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj. 

KO 10 TURNOV (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Turnov) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Udržitelně se rozvíjející urbanizovaný prostor města, kulturního a správního centra SO 
ORP Turnov, citlivě zasazený do krajiny, udržující přirozený kontakt s krajinou, její dostupnost k 
různým formám využití (především zemědělské využití, rekreace), respektující prostor řeky Jizery 
přírodě bližšími formami využití k rekreaci v přírodním prostředí, s preferencí vymezování ploch pro 
zeleň sady, odpočinková místa, místa rekreace nevyžadující zástavbu apod. 

- Posílení prostupnosti břehů Jizery v centrální městské části, potlačení dominujících hmot 
panelových domů v části Výšinka. 

- Zapojení panoramatu zámku Hrubý Rohozec do parteru levobřežní zástavby. 

- Postupné prosazení liniové horizontální zeleně v JZ části města včetně urbanizace lokality 
Vrchhůra. 

KO 11 PŘÍŠOVICE – PŘEPEŘE (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Mnichovohradišťská kotlina) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Kulturní zemědělská krajina s přírodě blízkými a přírodními prvky charakteristická: 

zelení členěnými zemědělskými plochami orné půdy, se solitérními dřevinami a shluky 
keřů a dřevin, se stromořadími, 

pastvinami a polokulturními loukami, 

přírodními a přírodě blízkými segmenty mrtvých ramen, jezer, podmáčených biotopů, 
květnatých luk; 

kompaktními identickými venkovskými sídly uspořádanými po obou stranách kotliny 
s respektovanými historickými objekty a jejich charakteristické prostory a s typickými 
dominantami v Přepeřích a ve Všeni, obnovenými fragmenty komponované krajiny zámku 
Svijany; 

areálem betonárky začleněným do krajiny vzrostlou zelení. 

- Respektované nerušené výhledy na krajinu Hruboskalska na jeho charakteristický obraz. 

KO 12 HRUBOSKALSKO I (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Český ráj – Hruboskalsko) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Přírodní a přírodě blízká lesní krajina pískovcových skal charakteristická: 

respektovanými a chráněnými charakteristickými skalními útvary vytvářejícími obraz 
území, 

přírodě blízkými a přírodními lesy, 

respektovaným a chráněným přírodě blízkým prostorem rybníka Vustra s mokřady, 
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respektovaným stabilizovaným prostorem enklávy Podpohoří, 

respektovaným prostorem vrcholové partie vrchu Kozlov se zříceninou hlavou a Raisovou 
vyhlídkou s nerušenými výhledy do krajiny navazující kotliny, Českodubské pahorkatiny, 
Ještědsko-Kozákovského hřbetu a na město Turnov. 

- Krajina se specifickým obrazem vyznačující se zvýšenými, respektovanými a udržovaných 
hodnot krajinného rázu a přírodního prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – 
CHKO Český ráj. 

KO 13 MAŠOV (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Turnovská stupňovina a Český ráj – 
Hruboskalsko) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Harmonicky utvářený sídelní prostor charakteristický: 

souladem zastavěných prostorů a přírodního prostředí, 

zachovaným krajinným rámcem navazujícího prostoru Hruboskalska, 

mozaikou utvářenou lesíky, poli, loukami a zastavěnými prostory se shluky rozvolněné a 
rozptýlené zástavby, 

nerušenými průhledy do krajinných prostorů Libuňské brázdy, Mnichovohradišťské kotliny, 

potokem Kadeřávkem v přírodním korytě doprovázeným břehovými porosty a loukami. 

respektovanými historickými objekty usedlostí a statků v jejich charakteristickém prostředí 
daným loukami, sady a prolukami. 

- Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního 
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj. 

KO16 HRUBOSKALSKO II (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Český ráj – Hruboskalsko) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Přírodní a přírodě blízká krajina charakteristická: 

převažujícím prostředím skalních měst v přírodě blízkých a přírodních lesních porostech, 

harmonickým využíváním, 

migrační prostupností, 

čistými vodními toky v přírodním korytě, 

respektovanými přírodními fenomény, 

souladem zástavby Hrubé skály a jejího okolí, 

respektovanými a chráněnými prostory dochovaných samot s objekty tradičních statků či 
usedlostí, 

typickými dominantami skal, kulturními dominantami zámku Hrubá Skála a hradu 
Valdštejn s charakteristickými vyhlídkami, 

typickým obrazem z okolních prostorů krajiny, 

citlivým rekreačním využíváním. 

- Krajina zvýšených respektovaných a udržovaných hodnot krajinného rázu a přírodního 
prostředí, pro něž je hájena v kategorii velkoplošných ZCHÚ – CHKO Český ráj. 

KO 24 ÚDOLÍ LIBUŇKY (dle ÚSK ORP Turnov v rámci KC Turnovská stupňovina) 

Cílová kvalita krajiny: 

- Prostor údolí Libuňky s harmonicky utvářenou krajinou charakteristickou: 

revitalizovaným územím údolní nivy s charakteristicky meandrujícím tokem a přírodě 
blízkými porosty olší vrb a podmáčených luk, v okrajích kulturních, s respektovanými 
mokřady, 
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nerušenými výhledy na Hruboskalsko s typickými dominantami skalního města a hradů, 

charakteristicky uspořádanými venkovskými sídly podél údolní osy s vysokým podílem 
tradičních objektů v původním prostorovém uspořádání začleněná do krajiny, 

do krajiny začleněným prostorem dostavby dvora Valdštejnsko, 

vzrostlou zelení vytvářející shluky v krajině, 

komunikací císařské silnice lemované stromořadím po obou stranách. 

KRAJINNÁ TYPOLOGIE (dle ZÚR LK, 2021) 

ZÚR LK 2021 člení krajinu na jednotlivé krajinné typy (dle Löw a spol., členění ČR) – 
členění CHKO dle následující dokumentace je detailnější a poněkud odlišné: 

- z hlediska historie osídlení: 

1 stará sídelní krajina Hercynica a Polonica 

3 vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 

5 pozdně středověká krajina Hercynica 

- z hlediska převládajícího charakteru: 

Z zemědělská krajina 

M lesozemědělská krajina 

L lesní krajina 

U urbanizovaná krajina 

- z hlediska reliéfu terénu: 

0 krajina bez vylišeného reliéfu 

2 krajina vrchovin Hercynica 

5 krajina rozřezaných tabulí 

11 krajina širokých říčních niv 

13 krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů 

19 krajina skalních měst 

V krajině řešeného území jsou vymezeny krajinné typy: 1U0, 1Z11, 3Z11, 3M5, 3M19, 
3L13 a 5M2. Z hlediska unicity a význačnosti patří krajina 3M19 k unikátnímu krajinnému typu, 
3L13 k význačnému typu, ostatní typy krajin patří k tzv. běžným krajinným typům. 

KRAJINNÝ RÁZ DLE PREVENTIVNÍHO HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU CHKO ČR 
(Löw a spol., Brno, 2014) 

Dokumentace je staršího data (před platností ZÚR LK, 2021), řeší krajinný ráz území 
města Turnova z pohledu celé CHKO Český ráj, která nezahrnuje celé správní území města 
Turnova. V širším území CHKO vymezuje tzv. Oblasti krajinného rázu a Místa krajinného rázu (oba 
termíny neodpovídají současné terminologii Přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 500/2006, aktualizace 2018, 
obsahu datové báze územně analytických podkladů, která je obecně závaznou pro tvorbu ÚP). 

Změna č.5 řeší ochranu krajinného rázu jednotně pro celé řešené území, se zohledněním 
krajinářského členění CHKO Český ráj, vč. charakteristik a podmínek při plánování změn v území 
a ochrany krajinného rázu jednotlivých krajinných jednotek, při respektování územních podmínek a 
návrhů pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny formulovaných v jednotlivých 
dokumentací zabývajících se krajinou a krajinným rázem. 

Krajinný ráz je nutné přednostně chránit v pohledově exponovaných polohách 
(horizonty, vyvýšené okraje lesa, referenční body, vyhlídková místa, krajinné a kulturní dominanty), 
v lesích na horizontech a ve svažitých polohách uvážlivě umísťovat obnovné prvky, neumísťovat 
prvky, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití pohledových prostorů. 
Přednostně je nutné chránit členitost lesních okrajů a nelesní enklávy, vzrostlou nelesní zeleň, nivy 
vodotečí, příbřežní společenstva a typickou strukturu a měřítko zástavby. 
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Část řešeného správního území města Turnova na území CHKO Český ráj je dle uvedené 
dokumentace součástí OBLASTÍ KRAJINNÉHO RÁZU (popis, charakteristiky a hodnoty, a jejich 
ochrana – viz dokumentace): 

 2 - Údolí Libuňky, 8 - Turnovsko a 8u - Turnovské údolí Jizery 

Hlavní obecné zásady ochrany krajinného rázu: Zvýšenou ochranu je třeba uplatňovat 
u všech pólů, říční osy, vedut a ohraničení, vč. úpatí krajinných pólů vrchů a vedut. Zachovat 
krajinný ráz území, lesnaté svahy a zemědělské nivy, vč. dochovaných obcí. Nezahušťovat 
rozptýlené osídlení. Nedopustit výstavbu dalších objektů ve volné krajině, nezastavovat údolní 
nivy, a i v Turnově ponechat volné širší přírodní a povodňové koridory. Na Libuňku a její nivu 
pohlížet jako na říční kontinuum s navazující sukcesí nivních biotopů, chránit je jako funkční celek, 
nutné revitalizovat tok Libuňky a obnovit charakter nivy jako rozsáhlých zaplavovaných luk s 
dřevinami, povýšit retenční schopnost území. Zachovat ráz dochovaných vesnic a jejich 
historických jader a ovocné zahrady. Podporovat maloplošné způsoby hospodaření v mozaice polí, 
luk, sadů a pastvin. Obnovovat aleje a stromořadí. 

V rámci vymezených oblastí krajinného rázu dokumentace vymezuje podrobnější tzv. 
„místa krajinného rázu“. Tyto jednotky zahrnují prostorová hlediska (Z - zemědělské struktury, M - 
lesozemědělské, L - lesní, B - lesní se skálami, J - skalní údolí, S - skalní města, U - údolní katény, 
V - tradiční vesnickou a historickou zástavbu, K - druhotně rozptýlená území, O - ovocné sady, R - 
rybníky a vodní plochy, N - novodobou nízkopodlažní zástavbu, I - industriální a agroindustriální 
areály, H - zahrádkářské a chatové osady, E - rekreační a sportovní areály, T - těžební areály), 
zároveň určuje stupňovitost krajinné hodnoty a snesitelnost zásahu do míst krajinného rázu. 
Vzhledem k velkému detailu a velkému množství vymezených míst krajinného rázu (pod kódovým 
označením), i z důvodu že se jedná o pouhou část řešeného území, je sem přenos těchto údajů 
zavádějící, rovněž nelze tyto jednotky paušálně převést do kategorie tzv. „krajinných okrsků“. 

D6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Dělení rozvojových ploch popsané v podkapitole „F. 1. Funkční regulace stabilizovaných 
ploch, zastavitelných ploch a ploch nezastavěného území s rozdílným způsobem využití“ na straně 
52. změnového textu ÚP se Změnou č.5 upravuje za účelem zajištění souladu s platnou 
legislativou na plochy „zastavitelné“, „přestavby“ a „plochy změn v krajině“. 

Zároveň se zachovává pojem „územních rezervy“, které se po Změně č.5 v ÚP vyskytují 
v jednom případě. 

D7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS, VPO A ASANACÍ 

D7.1 VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÁ 
LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

Výčet VPS uvedený v podkapitole „G. 1. Veřejně prospěšné stavby“ na straně 99 
změnového textu ÚP se Změnou č.5 doplňuje za účelem nápravy formální chyby v případě 
cyklostezky Greenway Jizera a zajištění souladu se ZÚR LK v případě tří železničních a jednoho 
silničního dopravního koridoru. 

Výčet VPO uvedený v podkapitole „G. 2. Veřejně prospěšná opatření“ na straně 100 
změnového textu ÚP se Změnou č.5 upravuje v souladu s formální změnou názvů prvků ÚSES a 
vyřazením interakčních prvků z grafického řešení ÚP a doplňuje o ochranu R a NR prvků ÚSES za 
účelem zajištění souladu se ZÚR LK vč. prvků nefunkčních a navržených k založení a dotvoření. 

D7.2 VYMEZENÍ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ LZE 
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Výčet VPS a veřejných prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo uvedený 
v kapitole „H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, …“ na straně 101 změnového textu ÚP jako nulový se Změnou č.5 nemění. 
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D8  ODŮVODNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Výčet kompenzačních opatření uvedený v kapitole „I. Stanovení kompenzačních opatření 
podle § 50 odst. 6 stavebního zákona“ na straně 101 změnového textu ÚP jako nulový se Změnou 
č.5 nemění, protože z posouzení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti resp. 
stanoviska KÚLK k obsahu Změny č.5 nevyplývá, že ÚP Turnov vč. Změny č.5 má významný 
negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost některé EVL nebo ptačí oblasti. 

D9 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

Výčet ploch a koridorů územních rezerv uvedený v kapitole „J. Vymezení ploch a koridorů 
územních rezerv …“ na straně 102 změnového textu ÚP redukuje z důvodu upřesnění trasy silnice 
S5 (I/35) koridorem dopravní stavby (nikoliv územní rezervy) v souladu se ZÚR LK a vyřazením 
dvou koridorů pro silniční obchvat centra z dopravní koncepce města. 

D10 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ – ETAPIZACE 

Pořadí změn využití území formou etapizace stanovené ve specifických podmínkách 
využití vyjmenovaných ploch v kapitole „F. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, základní podmínky pro ochranu krajinného rázu“ na straně 55 změnového textu ÚP se 
Změnou č. 5 nemění. 

D11 ODŮVODNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO UZAVŘENÍM DOHODY O 
PARCELACI, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO REGULAČNÍHO 
PLÁNU 

ÚP Turnov se nevymezují plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich možného budoucího využití. Změna č.5 vzhledem 
k charakteru dílčích změn takovéto plochy nedoplňuje. 

Ve správním území Turnov se územním plánem vymezují plochy a koridory v rozsahu dle 
výkresu č. 1 „Výkres základního členění území“, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování. Změna č.5 vzhledem k charakteru dílčích změn takovéto 
plochy nedoplňuje. 

D12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

ÚP Turnov nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které 
architektonickou část projektové dokumentace může vypracovávat jen autorizovaný architekt. 
Změna č.5 vzhledem k charakteru dílčích změn takovéto stavby nedoplňuje. 

E VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL 

E.1 STATISTICKÉ ÚDAJE, ZPŮSOB HODNOCENÍ 

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA OBEC 

Tab. E.1.1: Struktura základních druhů pozemků [ha, %] 

kód / k.ú.: výměra Σ ZPF Σ 
lesní 

pozemky 
Σ 

vodní plochy 
Σ 

ostatní plochy 
Σ 

zastavěné 
plochy Σ 

NZP 
celkem 

628255/ Bukovina u Turnova 279,1441 165,2471 70,5467* 14,3199 24,7130 4,3174 113,8970 
771327/ Daliměřice 275,1596 109,6991 58,6502* 5,9277 76,2321 24,6505 165,4605 
628280/ Malý Rohozec 282,4641 212,2178 46,2925* 1,4248 17,8158 4,7132 70,2463 
771686 / Mašov u Turnova 668,4657 386,9466 213,0932* 8,8928 42,6760 16,8571 281,5191 
771601 / Turnov 765,8042 401,2267 30,1105* 23,1656 217,3231 93,9783 364,5775 
577626 / obec Turnov 2271,0377 1275,3373 418,6931* 53,7308 378,7600 144,5165 995,7004 
zastoupení obec % 100,00 56,16 18,43** 2,37 16,68 6,36 43,84 
Zdroj: ČSÚ, stav k 25.10.2021 
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*) údaj dle ČSÚ zahrnující výměru porostní plochy i bezlesí 
**) lesnatost 

Tab. E.1.2: Struktura druhů pozemků ZPF [ha, %] 

kód obce / obec: ZPF Σ 

z toho 

orná půda TTP (louky, pastviny) zahrady ovocné sady 

628255/ Bukovina u Turnova 165,2471 64,2593 76,8826 21,5175 2,5877 
771327/ Daliměřice 109,6991 48,7151 24,3260 35,5637 1,0943 
628280/  Malý Rohozec 212,2178 147,2895 47,1466 14,8908 2,8909 
771686 / Mašov u Turnova 386,9466 214,6532 122,6142 39,3688 10,3104 
771601 / Turnov 401,2267 182,1744 95,0208 110,0071 14,0244 
577626 / obec Turnov 1275,3373 657,0915 365,9902 221,3479 30,9077 
zastoupení ZPF 100,00 51,52* 28,70 17,36 2,42 
zastoupení obec % 56,16 28,93 16,12 9,75 1,36 
Zdroj: ČSÚ, stav k 25.10.2021 
Pozn.: druh pozemku vinice a chmelnice nejsou v řešeném území evidovány, 

*) údaj „zornění“ je pouhým výpočtem procentického podílu v KN evidované orné půdy vůči celkové výměře 
pozemků ZPF, bez ohledu na aktuální stav využívání půdy (údaj zkreslený, neboť část orné půdy je aktuálně 
zatravněna, a naopak), 
ve výkresu předpokládaných záborů PF je znázornění druhů pozemků provedeno dle stavu katastru 
nemovitostí, nikoliv dle skutečného stavu v terénu – důvodem je nutnost vyhodnocování záborů složek půdního 
fondu dle aktuálního stavu KN. 

ZPŮSOB HODNOCENÍ 

Hodnocení plošných požadavků Změny ÚP 5 Turnov návrhů (ploch/lokalit) urbanistického 
řešení na ZPF (tzv. zábory ZPF) určené ke změně druhu pozemku či způsobu jeho využití je 
následně provedeno striktně dle aktuálně platných legislativních předpisů (vyhlášky MZe č. 271 
z 24.10.2019 o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, Tab. E.1.2). 

Předmětem vyhodnocení je pouze plocha koridoru S5 trasy kapacitní silnice S5 (I/35 -  
úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK), kde dle ZÚR LK je pro 
tuto kategorii komunikace uvažovaná jeho konstantní šířka 30 m. Koridory D26-1 a D29A pro 
železnici jsou vymezeny pouze v trase současné železnice (dle ZÚR LK š. 15 m), kdy při realizaci 
záměru nedojde k dotčení dalších jiných pozemků – z tohoto důvodu není tento koridor hodnocen. 

Z hlediska požadavků vyhlášky č. 271/2019 Sb. z 24.10.2019 o stanovení postupů k 
zajištění ochrany ZPF: 

- protože se jedná o Změnu platného ÚP Turnov není v tabulkách uvedena informace dle 
ustanovení § 3, odst. 1, písm. g), 

- v intencích vyhlášky není obsahem hodnocení druhové členění zemědělských pozemků, 
ani výčet dotčených BPEJ – tyto údaje nejsou tudíž obsahem níže uvedených tabulek, 

- hodnocený koridor S5 trasy kapacitní silnice S5 (I/35, úsek Ohrazenice – Turnov – 
Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK, vč. tunelového kopaného úseku) není určen 
pro rekultivace na zemědělskou půdu (jedná se o zábor trvalý na území města, tudíž se 
nepředpokládá návrat k ZPF po ukončení nové funkce), zábor se netýká ploch s 
provedenými závlahami (v ř.ú. nejsou evidovány ani navrhovány), ani návrhy na eliminaci 
erozních jevů, 

- ÚAP Turnov neuvádějí v trase koridoru S5 žádné zainvestované plochy pro zvýšení 
úrodnosti půd plošných drenážních odvodnění, pouze několik linií svodné sítě 
datovaných roky vzniku 1968 a 1979 – vzhledem k teoretické funkčnosti těchto staveb 40 
let (bez jejich doložené údržby) lze usuzovat, že případně se zde vyskytující odvodněné 
plochy jsou již za zanitem funkčnosti, u tohoto důvodu není tento legisklativní limit 
v následujících tabulkách uveden,  

- dílčí úpravy vymezení prvků ÚSES nejsou vzhledem k principiálnímu zachování 
dotčených kultur předmětem vyhodnocení. 

Záměry na zemědělské půdě vyžadují tzv. „zábory zemědělského půdního fondu“, ostatní 
záměry týkající se změny využití a druhu pozemku se nacházejí na nezemědělské půdě (tyto 
nejsou záborem ve výše uvedeném pojetí, avšak pro úplnost jsou uvedeny v následujících 
přehledech a bilancích).  
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Záměry urbanistického řešení se zčásti, avšak odůvodnitelně, týkají i lesních pozemků – 
(podrobněji viz závěr kapitoly). 

Údaje jsou převzaty z evidovaného stavu dle údajů katastru nemovitostí (zábory ZPF 
nejsou již v intencích vyhlášky č. 271 (Tab. E.1.1) členěny na jednotlivé druhy pozemků), jsou 
uvedeny v [ha]. Veškeré zábory ZPF patří do kategorie záborů trvalých. 

E.2 ZAŘAZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Koridor S5 (zastavitelná plocha) je určen pro dopravní stavbu kapacitní silnice I/35 (úsek 
Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK). 

E.3 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZPF 

Tab. E.3.1: Plochy zastavitelné (Z): 

plocha celková výměra z toho PUPFL z toho zábor ZPF 
z toho zábor ZPF dle tříd ochrany 

I. II. III. IV. V. 

S5 16,4775 0,4100 13,5496 7,8714 1,2192 0 4,4590 0 
celkem 16,4775 0,4100 13,5496 7,8714 1,2192 0 4,4590 0 

SOUHRNNÉ A STATISTICKÉ ÚDAJE PLOŠNÝCH POŽADAVKŮ NÁVRHŮ 
URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY ZPF [ha, %] 

Tab. E.3.2: Rekapitulace záborů ZPF: 
 zábory Σ z toho zábory ZPF Σ z toho zábory NZP (vč. PUPFL) Σ 

celkem plochy zastavitelné (Z) 16,4775 13,5496 2,9279 
celkem 16,4775 13,5496 2,9279 
podíl 100,00 % 82,23 % 17,77 % 

Tab. E.3.3: Souhrnné statistické údaje záborů ZPF 
 výměra podíl z celkové výměry ZPF v obci podíl z celkové výměry obce 
celkem zábory ZPF 11,6726 0,92 % 0,51 % 
Pozn.: bližší údaje viz sumáře jednotlivých kapitol 

E.4 ODŮVODNĚNÍ DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF 

 OCHRANA ZPF 

Následné údaje jsou získané z kódu BPEJ a příslušných aktuálních legislativních 
předpisů, poskytují základní orientaci zejména pro uvažované změny využívání pozemků ZPF 
s ohledem na jeho ochranu. Ochrana ZPF je stanovena legislativně, tudíž není do budoucnosti 
vyloučena změna některých kritérií (detailní úpravy probíhají operativně a průběžně). 

Ochrana (a relativní kvalita) zemědělského půdního fondu je následně vyjádřena třídami 
ochrany jednotlivých BPEJ zastoupených v řešeném území. Charakteristiky a údaje o ochraně 
ZPF jsou převzaty z oborové Vyhlášky MZe ČR č. 48 z 22.2.2011 o stanovení tříd ochrany. 

Ochrana pozemků ZPF je mnohdy velmi iluzorní vzhledem ke stavu katastru nemovitostí, 
resp. k pomístním nesouladům aktuálních druhů pozemků a jejich způsobů využívání s jejich 
druhovým evidenčním zatříděním. Na zemědělských pozemcích evidovaných v Katastru 
nemovitostí byly při hodnocení často lokalizovány již jiné druhy pozemků vymykající se 
zemědělskému využívání, a to současnému i potencionálnímu. I přes tyto skutečnosti je tento 
limitující prvek v návrzích urbanistického řešení patřičně zohledněn. 

Tab. E.4.1: Rekapitulace záborů ZPF dle tříd ochrany ZPF: 
 celkem ZPF I. II. III. IV. V. 
celkem plochy zastavitelné (Z) 13,5496 7,8714 1,2192 0 4,4590 0 
celkem 13,5496 7,8714 1,2192 0 4,4590 0 
podíly z celkového záboru ZPF 100,00 % 58,09 % 9,00 % 0,00 % 32,91 % 0,00 % 

Tab. E.4.2: Odůvodnění předpokládaných záborů ZPF  
plocha umístění, katastrální území specifikace, odůvodnění 

S5 Turnov, Mašov u Turnova zastavitelná plocha pro stavbu silnice I. třídy I/35 (úsek Ohrazenice – Turnov – 
Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK) veřejně prospěšná stavba 
republikového významu 
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 ZÁBOR ZAINVESTOVANÝCH POZEMKŮ ZPF Z DŮVODU NAVÝŠENÍ JEJICH 
ÚRODNOSTI 

Dle podkladů ÚAP ORP Turnov (resp. příslušného správce dat) nebylo v řešeném území 
v k.ú. Turnov a Mašov u Turnova provedeno plošné drenážní odvodnění, je zde v trase koridoru S5 
evidováno pouze několik linií svodné sítě datovaných roky 1968 a 1979. Vzhledem k datu realizace 
těchto možných zařízení není již tento teoreticky legislativní limit pro realizaci stavby silnice 
omezující. 

Pozn.: v posledních letech existuje i v ř.ú. značný deficit vody v krajině i v podzemí, pro eliminaci tohoto jevu dnes 
programově obecně dochází v krajině často k obnově mokřadů, k zakládání nových vodních ploch a k obnově 
průběhu vodotečí – důsledné administrativní lpění na limitu existence meliorovaných ploch majících negativní 
vliv na vodu v krajině je do budoucna více než kontraproduktivní. 

E.5  VYHODNOCENÍ A ODŮVODNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 

 VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PUPFL 

Návrhy urbanistického řešení konkretizované vymezeným koridorem dopravní stavby S5 
(I/35, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK) se statisticky i 
významově z velmi malé části týkají lesních pozemků, tzn., že dochází k jejich trvalému záboru = 
nevýznamný podíl záboru PUPFL i při zdejší cca poměrně podprůměrné lesnatosti. Vyhodnocení 
záborů PUPFL je provedeno dle oficiálního podkladu evidence KN. 

Tab. E.5.1: Rekapitulace záborů PUPFL [ha] 
koridor celková výměra plochy výměra záboru PUPFL 

S5 16,4775 0,4100 
celkem zábor PUPFL 0,4100 ha,  tj.  0,10 % z celkové výměry PUPFL v ř.ú. 

 ODŮVODNĚNÍ HODNOCENÝCH ZÁBORŮ PUPFL 

Realizací těchto záměrů nedojde k ovlivnění lesnického hospodaření v okolních lesích. 
V případě „nulové varianty“ (ponechání stavu) jsou lesnímu hospodářství tyto části lesních 
pozemků (vzhledem ke své lokalizaci a odloučenosti od centra lesnického hospodaření) 
postradatelné, v případě realizace záměru bez narušení technologické přístupnosti dalších lesních 
pozemků. V případě realizace silnice bude vhodné zbytkové plochy v KB vyčlenit z kategorie lesní 
pozemek přeřazením do příslušné subkategorie tzv. ostatních ploch. 

S5: identifikace dotčených lesů v koridoru S5 (I/35, úsek Ohrazenice – Turnov – 
Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK) v k.ú. Turnov: Lesní hospodářská osnova Turnov-
Hořicko, 7 C,D. 

 

F VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 S PÚR ČR A ÚPD VYDANOU 
KRAJEM 

F1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 S PÚR ČR 

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády 
ČR č. 276 ze dne 15.4.2015. 

Z důvodu naléhavého veřejného zájmu pořídilo MMR ČR na základě § 35 odst. 5 
stavebního zákona Aktualizaci č. 2 PÚR ČR, která byla schválena dne 2. září 2019 usnesením 
vlády č. 629. Předmětem této aktualizace byla změna označení záměru silnice č. 43 v úseku Brno 
– Moravská Třebová. Tato aktualizace se nijak netýkala území Libereckého kraje. 

Z důvodu naléhavého veřejného zájmu pořídilo MMR ČR na základě § 35 odst. 5 
stavebního zákona Aktualizaci č. 3 PÚR ČR, která byla schválena dne 2. září 2019 usnesením 
vlády č. 630. Předmětem této aktualizace bylo doplnění úkolu Zlínskému kraji vymezit v ZÚR 
Zlínského kraje plochu pro vodní dílo Vlachovice. Tato aktualizace se nijak netýkala území 
Libereckého kraje. 
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Z důvodu naléhavého veřejného zájmu pořídilo MMR ČR na základě § 35 odst. 5 
stavebního zákona Aktualizaci č. 5 PÚR ČR, která byla schválena dne 17. srpna 2020 usnesením 
vlády č. 833. Předmětem této aktualizace bylo doplnění čl. 205 týkajícího se vodního díla Kryry, 
Senomaty, Šanov a dalších opatření v rámci komplexního řešení sucha v oblasti Rakovnicka. Tato 
aktualizace se nijak netýkala území Libereckého kraje. 

Dne 12.7.2021 Vláda ČR svým usnesením č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 PÚR ČR. 
Hlavním důvodem pro pořízení návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR byla skutečnost, že od schválení 
předchozí „řádné“ Aktualizace č. 1 PÚR ČR vládou v dubnu 2015 (UV č. 276/2015) uběhlo již 
několik let, a bylo tedy nutné reagovat na nové skutečnosti jak v rámci územně plánovací činnosti 
krajů, tak i v rámci činností ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Aktualizace č. 4 PÚR 
ČR zásadně nemění koncepční zaměření platné PÚR ČR. Předmětem Aktualizace č. 4 PÚR ČR 
jsou úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, případně zpřesnění, resp. vypuštění textů, a 
tomu odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat.  

Prověřovány byly republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území s ohledem na jejich rozsah, konkrétnost a aktuálnost a relevanci v praxi územního 
plánování. Články týkající se rozvojových oblastí a rozvojových os byly pouze formálně upraveny, 
žádné nebyly zrušeny. V případě specifických oblastí byly provedeny dva zásadní zásahy, tj. byly 
doplněny dvě nové oblasti: SOB8 Sokolovsko a SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje 
aktuální problém ohrožení území suchem. Obě specifické oblasti se netýkají území ORP Turnov. 
U dopravních rozvojových záměrů bylo zavedeno nové sjednocené označení, tj. u záměrů silniční 
dopravy označení „SDx“, u záměrů železniční dopravy označení „ŽDx“. Ve vymezení je identifikace 
koridoru uvedena číslem trati, dálnice a silnice I. třídy. Pokud není v silniční dopravě kategorie 
stanovena, je uveden název „kapacitní komunikace“. 

Následně MMR ČR zajistilo vyhotovení a zveřejnění úplného znění Politiky územního 
rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 1.9.2021) – dále jen PÚR ČR. 

ÚP Turnov v souladu s PÚR ČR: 

- respektuje nezařazení města Turnov do rozvojové oblasti republikového významu 
OB7 Liberec, 

- vytváří územní podmínky pro zlepšování vazeb na rozvojovou osu OS3 Praha – Liberec – 
hranice ČR/Německo, Polsko (-Görlitz/Zgorzelec), 

- vytváří předpoklady pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území (udržitelný rozvoj 
území), 

- respektuje republikové priority územního plánování stanovené v PÚR ČR v míře 
odpovídající charakteru území a úrovni ÚP ve všech jeho částech. 

Žádné konkrétní požadavky pro předmět Změny č. 5 ÚP Turnov z PÚR ČR nevyplývají. 
Při zpracování návrhu Změny č. 5 byly zohledněny zejména obecně formulované republikové 
priority územního plánování: 

Článek 14 

Změna č.5 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Změna č.5 provazuje ochranu hodnot území s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Článek 14a 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 15 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 16 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 
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Článek 16a 

Změna č.5 při stanovení základní koncepce rozvoje území a jednotlivých koncepcí 
(urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny) vychází z 
principů integrovaného rozvoje území, založeného na základě komplexního posouzení 
prostorových, odvětvových a časových hledisek v rozvoji území a v souvislostech vztahů a vazeb 
města na širší území. 

Změna č.5 zohledňuje požadavky na plnění úlohy města v širším území i rozvojové 
dokumentace zabývající se rozvojem města a jeho okolí. 

Článek 17 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Turnov nepatří mezi regiony strukturálně postižené a hospodářsky slabé. 

Článek 18 

Změna č.5 respektuje úlohu města v rozvojové oblasti republikového významu – 
významného centra osídlení ve svém spádovém obvodu, vytváří územní podmínky pro posílení 
partnerství mezi městským a venkovským prostorem i ve smyslu zlepšení jejich 
konkurenceschopnosti. 

Článek 19 

Změna č.5 koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území a omezuje negativní 
důsledky urbanizace pro udržitelný rozvoj území, hospodárně využívá zastavěné území uvážlivým 
návrhem dostaveb a revitalizace území, zajišťuje ochranu nezastavěného území, zejména 
zemědělské a lesní půdy, a zachování sídelní zeleně včetně minimalizace její fragmentace. Zábory 
nezastavěného území omezuje na odůvodněné minimum odvozené z demografického odhadu 
dalšího vývoje obyvatel města. 

Článek 20 

Změna č.5 respektuje veřejné zájmy – pokud je to možné a odůvodněné umisťuje 
rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních 
lokalit. 

Změna č.5 důslednou ochranou zvláště chráněných území, lokalit obecné ochrany 
přírody, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, územní stabilizací ÚSES respektuje a rozvíjí biologickou rozmanitost a 
kvalitu přírodního a životního prostředí. 

Článek 20a 

Změna č.5 vytváří podmínky pro zajištění migrační prostupnosti pro volně žijící živočichy a 
pro člověka zejména při umísťování zastavitelných ploch a koridorů dopravní a technické 
infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a skladování. 

Článek 21 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 22 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 23 

Změna č.5 podle místních podmínek zlepšuje dostupnost území a zkvalitňuje dopravní a 
technickou infrastrukturu při zachování prostupnosti krajiny a minimalizaci rozsahu fragmentace 
krajiny. Trasa silnice I/35, která je součástí transevropské silniční sítě, je ve své poloze 
stabilizována a v řešeném území nelze nalézt adekvátní náhradu v dostatečném odstupu od 
obytné zástavby hlavních center osídlení. Základní síť kapacitních silnic, je-li to možné, je vedena 
v odstupu od obytné zástavby. 
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Článek 24 

Změna č.5 vytváří územní podmínky pro zlepšování dostupnosti území v souladu 
s principy udržitelné mobility osob a zboží rozšiřováním a zkvalitňováním veřejné dopravy osob 
(VDO) vč. kolejové. 

Článek 24a 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 25 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 26 

Změna č.5 vymezuje zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťuje do nich 
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech dopravní 
infrastruktury. 

Článek 27 

Změna č.5 při návrhu reorganizace základní dopravní kostry koordinuje umísťování 
veřejné infrastruktury v území s ohledem na účelné využívání území v souvislostech řešeného 
území a systémů širšího území. 

Článek 28 

Změna č.5 respektuje územní podmínky pro zajištění kvality života obyvatel též v 
zohlednění nároků vývoje území ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech – vždy v 
souladu veřejných i soukromých zájmů v území. 

Článek 29 

Změna č.5 zohledňuje nároky návaznosti různých druhů dopravy (silniční, kolejová, 
motorová, bezmotorová, letecká) v systémech efektivní nákladní i integrované veřejné osobní 
dopravy, návrhem reorganizace dopravní kostry města možní účelné propojení ploch hlavních 
funkcí. 

Článek 30 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 31 

Změna č.5 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

F2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 S ÚPD VYDANOU KRAJEM 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK) 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) vydal Liberecký kraj dne 
21.12.2011 s nabytím účinnosti dne 22.1.2012 – o vydání rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého 
kraje usnesením č.466/11/ZK. 

V letech 2014 – 2021 byla pořizována Aktualizace č.1 ZÚR LK, která byla 30.3.2021 
vydána zastupitelstvem Libereckého kraje. Aktualizace č. 1 ZÚR LK byla po jejím vydání doručena 
spolu s úplným zněním ZÚR LK veřejnou vyhláškou a dne 27.4.2021 nabyla účinnosti. 

ZÚR LK rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR ČR a určují strategii 
pro jejich naplňování, koordinují územně plánovací činnost obcí, zejména stanovují základní 
uspořádání území kraje, hlavní koridory dopravy, technické infrastruktury a územních systémů 
ekologické stability, vymezuje významné rozvojové plochy a další území speciálních zájmů, 
vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 

Pro konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a požadavků na 
udržitelný rozvoj v územně plánovací činnosti obcí, kterou budou stanovovány podmínky pro 
změny v konkrétním území jsou určeny krajské priority územního plánování. 
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V souladu s charakterem území města byly zejména při stanovování koncepce rozvoje 
města, urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury, koncepce krajiny a při stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití zohledněny krajské priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje.  

Změna č.5 ÚP Turnov respektuje ZÚR LK ve znění aktualizace č.1 – je jedním z jejích 
hlavních obsahových cílů je právě uvedení ÚP Turnov do souladu se ZÚR LK: 

 je doplněn koridor silnice S5_D01C na podkladě podrobné dokumentace VALBEK 
zapracované do ÚAP ORP Turnov 2020, 

 jsou doplněny koridory železnice ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2, 

 je vypuštěn koridor pro optimalizaci železničních tratí D31A, 

 je vypuštěn koridor KD1 (D26, D26R) 

 je aktualizován ÚSES, doplněno biocentrum RC1246A, 

 je aktualizována koncepce krajiny do souladu se ZÚR LK. 

G VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Změna č. 5 vytváří územní předpoklady pro rozvoj sociálního a hospodářského pilíře 
udržitelného rozvoje území (zajištění podmínek pro rozvoj trvalého bydlení, služeb, vytvoření 
dalších pracovních míst) při zachování kvalitního životního prostředí. Změnou č. 5 nejsou dotčeny 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. 

Změna č. 5 nemění celkovou urbanistickou koncepci rozvoje území města. 

Změna č. 5 nejsou uplatňovány záměry, které by mohly výrazně negativně ovlivnit 
stávající krajinný ráz, nesnižuje se prostupnost krajiny. Změna č. 5 nezasahuje do lokalit soustavy 
NATURA 2000. 

Změna č. 5 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obecně formulovanými 
v zákoně č. 183/2006 Sb. v platném znění a v rámci republikových a krajských priorit územního 
plánování s upřesněnými cíli a úkoly, formulovanými v PÚR ČR a ZÚR LK. 

H VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 5 je zpracována a projednávána v souladu s ustanoveními zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a přílohou č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – vždy 
v jejich platném znění. 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (dále jen ÚAP), zejména z 
problémů určených k řešení v ÚPD a případně z doplňujících průzkumů a rozborů byly zohledněny. 

ÚAP pro území ORP Turnov byly pořízeny v souladu s § 185 odst. 3 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu do 31.12.2008, v roce 2010 proběhla 
jejich první aktualizace. Další aktualizace byly dokončeny v letech 2012, 2014, 2016 a 2020. 
V návrhu Změny č. 5 jsou respektovány hodnoty území, limity využití území zjištěné a uvedené 
v ÚAP ORP Turnov a upřesněné provedeným detailním průzkumem řešeného území. Zjištěné 
problémy vyplývající z ÚAP a týkající se záměrů Změny č. 5 jsou návrhem prověřeny a řešeny. 
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I VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 5 S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 
ROZPORŮ 

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. 

 VYHODNOCENÍ STANOVISEK A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV V 
RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

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 52461/2021 doručené dne 04.01.2022, ev. č. 778/22-MUTU 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 
souhlas Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo úpravu Změny č.5 

Drážní úřad 

Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2, IČ: 61379425, 
IDDS: 5mjaatd 
Stanovisko značky MP-OKO0042/22-2/Rj, DUCR-2872/22/Rj doručené dne 14.01.2022, ev.č. 
3153/22-MUTU 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 
nemá připomínky Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 

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-36-3/SM-2022 doručené dne 18.01.2022, ev. č. 3865/22-MUTU 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 
souhlas Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 

Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, IDDS: hjyaavk 
Stanovisko značky 131213/2021-7460-OÚZ-PHA, SpMO 7485/2022-7460-11 doručené dne 
04.02.2022, ev. č. 7597/22-MUTU 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 
Nemáme připomínek, navrhované funkční 
využití dílčích změn nenaruší veřejný zájem 
na zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
A zároveň uvádí: 
Na celém správním území je zájem 
Ministerstva obrany posuzován z 
hlediska povolování níže uvedených 
druhů staveb podle ustanovení § 175 
zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  

Předán pokyn zpracovateli na zohlednění 
stanoviska do části Odůvodnění. 
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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) 

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“. 

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/376/2021/OÚP, KULK 9998/2022 doručené dne 10.02.2022, ev. č. 
8788/22-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 města 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 

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

 
Pokyn zpracovateli na úpravu 
dokumentace: 

• V koordinačním výkresu na p.p.č. 
3888/44, 3888/47, 3888/52 a 
3888/127 v k. ú. Turnov bude 
doplněno vyznačení nemovité 
kulturní památky lokomotivního depa 
jako limit území. 

 
Dále v rámci projednání návrhu 
vyhodnocení připomínek a návrhu 
rozhodnutí o námitkách KÚ LK - odbor 
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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. 5 ÚP Turnov 
zasahuje do území městské památkové 
zóny, proto jsme dotčeným orgánem. K 
veřejnému projednání Návrhu Změny č. 5 
ÚP Turnov máme následující připomínku:  
1. Žádáme o doplnění vyznačení 
nemovité kulturní památky 
lokomotivního depa v Turnově na p. č. 
3888/44, 3888/47, 3888/52 a 3888/127 v k. 
ú. Turnov do koordinačního výkresu jako 
limitu území.  
 
Odůvodnění  
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 
památkového zákona se věc stává kulturní 
památkou na základě prohlášení 
Ministerstva kultury. Po prohlášení je 
kulturní památka zaevidována v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR. Přesto, že 
lokomotivní depo v Turnově není v 
současnosti vyznačeno v územně 
analytických podkladech jako nemovitá 
kulturní památka, nemovitou kulturní 
památkou je na základě rozhodnutí 
Ministerstva kultury o prohlášení a na 
základě zápisu v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR, kde je vedena pod 
rejstříkovým číslem: 106634. V příloze 
zasíláme vyrozumění o zápisu 
do Ústředního seznamu kulturních památek 
ČR, výpis z Ústředního seznamu kulturních 
památek ČR a mapku rozsahu nemovité 
kulturní památky lokomotivního depa v 
Turnově. 
  

kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
doporučil uvést do souladu textovou část 
územního plánu v kapitole B.2. Cíle ochrany 
a rozvoje hodnot, podkapitole Kulturní 
hodnoty území s grafickou částí a z koridoru 
železnice ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2 vyjmout 
nemovité kulturní památky (konkrétně 
lokomotivní depo na pozemcích p. č. 
3888/44, 3888/47, 3888/52, a 3888/127 vše 
v k. ú. Turnov, zemědělský dvůr 
Valdštejnsko na pozemcích st. p. č. 119/1, 
119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/8, 
119/15, 119/16, 119/17, 119/20, 414/1, 415, 
727 a p. p. č. 934/1, 934/2, 1437 vše v k. ú. 
Mašov u Turnova a kapličku se sochou sv. 
Jana Nepomuckého na pozemku p. p. č. 
947/5 v k. ú. Mašov u Turnova). Toto 
doporučení souviselo s prověřováním 
námitky města na zúžení koridoru.  
Pořizovatel zároveň obdržel stanovisko 
Ministerstva dopravy č.j. MD-9933/2022-
910/2 ze dne 23.03.2022, doručeno 
23.03.2022, evidováno pod ev.č. 17669/22-
MUTU, ve kterém je uvedeno, že koridor 
železnice nelze upravovat až do doby 
zpracování podrobnější projektové 
dokumentace. V současné době se 
zpracovává „Studie proveditelnosti Mladá 
Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice“. 
Materiálem, který by mohl být podkladem 
pro zúžení koridoru, může být až 
zpracovaná dokumentace pro územní 
rozhodnutí na tuto stavbu. Pořizovatel ověřil 
praktický dopad tohoto stanoviska 
na rozhodování v území a bylo zjištěno, že 
veškeré stavební záměry tímto nejsou 
striktně vyloučeny, ale podmínky využití 
v koridoru mohou být u konkrétních záměrů 
podmíněny souhlasem Ministerstva dopravy 
v rámci řízení stavebního úřadu. Proto 
železniční koridor po veřejném projednání 
nebyl upraven, tudíž z něj nebyly vyjmuty 
ani nemovité kulturní památky, zároveň by 
ale nemělo dojít k jejich ohrožení. Památky 
jsou evidovány v územně analytických 
podkladech. Doporučení na vyjmutí 
památek nevyvolalo úpravu dokumentace. 
Předán pouze pokyn dle doporučení: 

• Uvést do souladu textovou část 
územního plánu v kapitole B.2. Cíle 
ochrany a rozvoje hodnot, 
podkapitole Kulturní hodnoty území 
s grafickou částí. 
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2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, v platném, znění 
 

KÚ LK, jako příslušný orgán ochrany 
přírody (dále jen „krajský úřad“) dle § 77a 
odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k 
vydání stanoviska z hlediska dotčených 
zájmů ochrany přírody a krajiny 
v kompetenci krajského úřadu, neuplatňuje 
k Návrhu 5. změny ÚP Turnov žádné 
připomínky.  
 
Odůvodnění:  
Návrhem 5. změny ÚP Turnov nedochází 
k návrhu nových zastavitelných ploch ani 
k aktualizaci zastavěného území. Návrhem 
změny dochází k úpravám dílčích částí 
územního plánu dle aktuálního stavu území 
a podkladů (ZÚR LK, ÚP okolních obcí), 
jedná se např. úpravu dopravních koridorů, 
aktualizaci ÚSES. Předloženou změnou 
územního plánu nejsou významně dotčeny 
zájmy ochrany přírody a krajiny (dopravní 
koridory byly odsouhlaseny v rámci 
projednání ZÚR LK).  

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

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 

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

KÚ LK, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen 
„ochrany ZPF“) podle § 13 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně ZPF“), příslušný podle § 17a 
písmene a) zákona o ochraně ZPF, podle § 
5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, nemá k 
předloženému Návrhu 5. změny ÚP Turnov 
(dále jen „Změna č. 5“) žádné připomínky a 
s předpokládaným záborem ZPF o rozsahu 
11,6726 ha pro vymezení koridoru dopravní 
stavby kapacitní silnice I/35 (úsek 
Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod 
Troskami – hranice Libereckého kraje / 
Královehradeckého kraje) souhlasí.  
 
Odůvodnění:  
Obsahem Změny č. 5 je uvedení ÚP Turnov 
do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Libereckého kraje (dále jen „ZÚR LK“) ve 
znění Aktualizace č.1. Jedná se o doplnění 
koridoru silnice S5_D01C, doplnění koridorů 
železnice ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2. 

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

 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
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Vypouštějí se koridory pro optimalizaci 
železničních tratí D31A, multifunkční 
turistický koridor Jizera D41A, koridory KD1 
(D26, D26R), D29A, aktualizují se prvky 
ÚSES, aktualizuje se koncepce krajiny, 
aktualizují se veřejně prospěšné stavby, 
upravuje se text železniční a silniční 
dopravy, vypouštějí se územní rezervy.  
Změna č. 5 nenavrhuje nové zastavitelné 
plochy pro bydlení, vybavenost nebo 
výrobu.  
Na základě uvedených skutečností lze se 
Změnou č. 5 z hlediska ochrany ZPF 
souhlasit.  
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 odst. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů a 
dále jako příslušný úřad podle § 55a odst. 
2) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
uplatňuje toto s t a n o v i s k o:  
Krajský úřad nemá z hlediska posuzování 
vlivů na životní prostředí k Návrhu Změny č. 
5 ÚP Turnov (předloženému k veřejnému 
projednání konanému dne 7. 2. 2022) 
žádné připomínky.  
 
Odůvodnění:  
K navrhovanému obsahu Změny č. 5 ÚP 
Turnov bylo vydáno stanovisko č. j. KULK 
50083/2021 ze dne 6. 8. 2021, v němž 
nebyl uplatněn požadavek na zpracování 
komplexního vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. Předložený návrh k veřejnému 
projednání neobsahuje žádné nové 
podněty, které by vyvolaly nutnost 
zpracování dokumentace SEA. 
 

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 úpravu 
dokumentace. 
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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 vodoprávní úřad příslušný 
dle § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), 
neuplatňuje k předloženému „Návrhu 5. 
změny ÚP Turnov“ žádné připomínky. 
 
Odůvodnění:  
Předložený „Návrh 5. změny ÚP Turnov“ 
respektuje zájmy chráněné vodním 
zákonem. 

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

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 

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

KÚ LK, odbor životního prostředí a 
zemědělství, jako orgán státní správy lesů, 
dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona 
příslušný k uplatnění stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci obce s rozšířenou 
působností souhlasí s Návrhem změny č. 5 
ÚP Turnov s předpokládaným záborem 
PUPFL 0,41 ha.  
 
Odůvodnění:  
Jedná se o formální převzetí záboru ze 
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, 
který byl odsouhlasen Ministerstvem 
zemědělství. Zábor je plánován pro 
přeložku I/35 Liberec – Hradec Králové. 
Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu. 
Trasa se důsledně vyhýbá větším lesním 
komplexům a zasaženy jsou pouze 2 malé 
odloučené lesíky, které jsou jako PUPFL 
dlouhodobě neperspektivní. 

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 
5. změny ÚP Turnov nedotýká zájmů 
chráněných tímto zákonem.  
 
Odůvodnění:  
Předložený návrh nenavrhuje žádné funkční 
využití podléhající posouzení podle tohoto 
zákona. 
 
 

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

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu 
dokumentace. 
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8) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 

 
KÚ LK, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany 
ovzduší“) podle ustanovení § 27 odst. 1 
písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně ovzduší“), ve smyslu 
ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o 
ochraně ovzduší, vydává v předmětné věci 
následující stanovisko:  
Z hlediska ochrany ovzduší se k 
předloženému „Návrhu 5. změny ÚP 
Turnov“ neuplatňují připomínky.  
 
Odůvodnění:  
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že 
předložené materiály neobsahují 
skutečnosti či údaje, které by byly v rozporu 
se zájmy chráněnými zákonem č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, 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: 
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 
silničního hospodářství (dále jen „KÚLK 
OSH“) dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 
platném znění (dále jen „zákon“), souhlasí s 
Návrhem Změny č. 5 ÚP Turnov za 
podmínky, že bude opraveno následující:  
 
Výkresová část:  
KÚLK OSH požaduje u koordinačního 
výkresu doplnit u silnic II. a III. třídy jejich 
návrhovou kategorii. Jedná se o tyto silnice:  
II/283 – S9,5/60, II/610 – S9,5/70, III/01018 
– S6,5/50, III/2831 – S6,5/50, III/2832 – 
S7,5/60, III/2835 – S6,5/60, III/28314 – 
S7,5/60, III/28315 – S7,5/60, III/28719 – 
S7,5/60, III/28728 – S6,5/50, III/2797 – 
S7,5/60, III/27920 – S7,5/60, III/27926 – 
S7,5/60 a III/27927 – S6,5/50.  
 
Dále KÚLK OSH upozorňuje na následující:  
Výkresová část:  
KÚLK OSH doporučuje u všech výkresů 
opravit označení železničních tratí tak, aby 
v označení nebylo uveden text „ČD“ 
označených jako „ČD 070“, „ČD 030“ a „ČD 
041“, jelikož tyto tratě nejsou již v majetku 
Českých drah, ale v majetku České 

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

 
Pokyn zpracovateli na prověření a 
zohlednění stanoviska: 
 

• V koordinačním výkrese u silnic II. a 
III. třídy doplnit jejich návrhovou 
kategorii: 
II/283 – S9,5/60 

II/610 – S9,5/70 

III/01018 – S6,5/50 

III/2831 – S6,5/50 

III/2832 – S7,5/60 

III/2835 – S6,5/60 

III/28314 – S7,5/60 

III/28315 – S7,5/60 

III/28719 – S7,5/60 

III/28728 – S6,5/50 

III/2797 – S7,5/60 

III/27920 – S7,5/60 
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republiky, jejichž správcem je Správa 
železnic, státní organizace.  
Změnový text a koordinační výkres:  
Str. 9, kap. B.2., podkap. Dopravní 
infrastruktura, odst. (7):  
KÚLK OSH doporučuje opravit označení 
železničních tratí tak, aby v označení nebylo 
uveden text „ČD“ označených jako „ČD 
070“, „ČD 030“ a „ČD 041“, jelikož tyto tratě 
nejsou již v majetku Českých drah, ale v 
majetku České republiky, jejichž správcem 
je Správa železnic, státní organizace. 

III/27926 – S7,5/60 

III/27927 – S6,5/50 

• U železničních tratí je označení „ČD“ 
v Územním plánu Turnov od doby 
jeho vydání a poukazuje dle 
zvyklosti na tehdejšího správce – 
České dráhy. Současným správcem 
je Správa železnic. Vlastníkem tratí 
přitom tehdy byla a stále je Česká 
republika. Pokyn zpracovateli na 
prověření a případnou úpravu 
označení železničních tratí v textu i 
grafice tak, aby neobsahovalo „ČD“, 
ale např. jen číslo trati. 

10) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu: 

KÚ LK, odbor územního plánování 
a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
upozorňuje, že stanovisko z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s 
politikou územního rozvoje a souladu s 
územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem dle § 55b odst. 4 stavebního zákona 
vydá ve lhůtě 30 dnů poté, co od 
pořizovatele obdrží kopie stanovisek, 
připomínek a výsledků konzultací k návrhu 
předmětné dokumentace. 

Pořizovatel požádal o stanovisko 
nadřízeného orgánu písemností č.j. 
ORM/22/346/LAR ze dne  22.02.2022, 
k žádosti přiložil kopie stanovisek, 
připomínky podány nebyly, pro informaci 
přiložil i námitky.  
KULK vydal dle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona stanovisko č.j. OÚPSŘ 376/2021, 
KULK 18682/2022 ze dne 16.03.2022, 
doručeno bylo pořizovateli dne  17.03.2022, 
vedeno pod ev.č. 16379/11-MUTU. 
Stanovisko je souhlasné a v řízení o vydání 
lze pokračovat po úpravě: 

• Str. 23 - Prověření informace, že 
specifická oblast SOB8 a SOB9 se 
netýkají území ORP Liberec, 
pravděpodobně v daném případě 
má být uvedeno ORP Turnov 

• Str. 23 - Prověření zařazení města 
Turnov do OB7 Liberec 

• Doplnit do dokumentace odůvodnění 
Návrhu Změny č. 5 ÚP Turnov 
informaci, na základě kterého 
podkladu byl zpřesněn koridor 
komunikace S5_D01C.  

 
Dále KÚ LK, OÚPSŘ upozorňuje, že: 

• v grafické části Návrhu změny č. 5 
ÚP Turnov je uváděno označení 
ŽD8_D26A/1 a ŽD8_D26A/2, v 
textové části je uváděno označení 
ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2. KÚ LK, 
OÚPSŘ požaduje tento nesoulad 
prověřit a v dokumentaci sjednotit. 

 
Nad rámec výše uvedeného KÚ LK, 
OÚPSŘ na základě odborné a metodické 
pomoci obcím uplatňuje následující: 
 

• V předložené dokumentaci Návrhu 
Změny č. 5 ÚP Turnov je uvedeno, 
že Změnou č. 5 ÚP Turnov došlo 
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k aktualizaci zastavěného území k 
datu 15. 7. 2021, v kapitole „D1 
Odůvodnění vymezení zastavěného 
území“ části odůvodnění Návrhu 
Změny č. 5 ÚP Turnov se uvádí 
(citujeme): „Vzhledem k tomu, že 
souběžně se Změnou č. 5 je 
zpracována Změna č. 4, která řeší 
komplexní aktualizaci využití 
zastavěného území a zastavitelných 
ploch a návrh nových rozvojových 
ploch, a obě změny budou 
potvrzeny společným úplným 
zněním ÚP Turnov po jejich vydání, 
Změna č. 5 se nezabývá aktualizací 
zastavěného území.“, konec citace a 
zároveň v grafické části je uváděno 
zastavěné území k datu 30. 10. 
2020.  
 

KÚ LK, OÚPSŘ požaduje prověřit 
datum aktualizace zastavěného 
území a sjednotit informaci o 
„neaktualizaci“ zastavěného území, 
resp. datum této aktualizace v celé 
dokumentaci. 

• Upozornění na požadavek zohlednit 
lokomotivní depo – nemovitá kulturní 
památka 
 

Pokyn zpracovateli na provedení 
požadovaných úprav. 

Státní pozemkový úřad 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 
Liberec, IČ: 01312774, IDDS: z49per3 
Stanovisko značky SPU 047552/2022, SP1733/2021-541101 doručené dne 11.02.2022, ev. č. 
9106/22-MUTU 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 
A. Vyjádření SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, 

Pobočka Semily: 
K návrhu Změny č. 5 ÚP Turnov nemáme 
žádné připomínky 

A. Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
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B. Vyjádření SPÚ, Odbor 
vodohospodářských staveb 

Z titulu vlastníka technické infrastruktury 
(staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků) vydal toto stanovisko: 
V zájmovém území řešeném v rámci 
územního plánu (ÚP) Turnov evidujeme 
stavby vodních děl – hlavní odvodňovací 
zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu 
a v příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ). 
Jedná se o tyto stavby HOZ: 

 
 
Zákres HOZ: 
 

 
 

 
 
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. 

B. Pokyn zpracovateli k zobrazení HOZ 
v koordinačním výkresu. Investice 
do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou automaticky součástí 
územně analytických podkladů, jev č. 
43, a to na základě dat předaných 
příslušným poskytovatelem. Tím pádem 
byla tato data i podkladem 
pro zpracování Změny č. 5. Ostatní 
informace obsažené ve stanovisku jsou 
nad rámec podrobnosti územního plánu.  
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Při dotčení staveb HOZ požadujeme: 
1. Respektování staveb HOZ a zachování 
jejich funkčnosti. 
2. Z hlediska umožnění výkonu správy a 
údržby je nutné zachovat podél zakrytých 
úseků HOZ 
nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od 
osy potrubí na obě strany a podél 
otevřených HOZ 
oboustranný manipulační pruh v šíři 6 m 
od vrchní hrany. 
3. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné 
odpadní ani dešťové vody. 
4. V případě provádění výsadeb okolo HOZ 
požadujeme výsadbu pouze po jedné 
straně 
ve vzdálenosti 3 m od vrchní hrany u 
otevřených HOZ a u zakrytých ve 
vzdálenosti min. 4 m 
od osy potrubí. 
5. Podél HOZ nebude navržen žádný z 
prvků územního systému ekologické 
stability. 
 
Požadujeme, aby průběh výše uvedených 
staveb HOZ byl pořizovatelem územního 
plánu vzat na vědomí a zejména aby trasy 
HOZ byly zpracovatelem územního plánu 
zakresleny 
do koordinačního výkresu. 
Upozorňujeme, že jakékoliv zásahy 
(úpravy) na stavbách HOZ musí být s 
naší organizací 
předem projednány. 
Pro informaci sdělujeme, že se na části 
zájmového území může nacházet 
podrobné odvodňovací zařízení, které je 
příslušenstvím pozemků. 
V případě narušení drenážního systému 
(POZ) by měl stavebník provést technická 
opatření, jež zajistí jeho opětovnou 
funkčnost, a při provádění výsadeb na 
plochách POZ je třeba provést taková 
opatření, aby bylo zabráněno prorůstání 
kořenů do drenáží a nedošlo k porušení 
jejich funkčnosti. 
 
Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za 
účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou 
neaktualizovanými historickými daty, která 
pořídila Zemědělská vodohospodářská 
správa digitalizací analogových map 1 : 10 
000. Vzhledem k tomu, že neexistuje 
evidence meliorací (odvodnění a závlah) a 
jejich následných změn (zrušení, rozšíření) 
od doby pořízení těchto dat (zákresy do 
map provedeny 
v 90. letech, jejich následná digitalizace 
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proběhla přibližně v letech 2003-2007), 
nemusí proto tato data odpovídat 
skutečnému rozsahu meliorací na 
jednotlivých pozemcích. 
Údaje jsou k dispozici ke stažení na 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/
data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také 
zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní 
prostředí//Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv 
– detail/Meliorace. 
V území plánované Změny č. 5 ÚP Turnov - 
D29 a koridor dopravní infrastruktury a S5 
D01C 
se nacházejí stavby HOZ č. 6 – 13. Tyto 
stavby požadujeme respektovat a zachovat 
jejich funkci. Stavby HOZ nebudou změnou 
č. 5 ÚP dotčeny. 
K návrhu změny č. 5 ÚP Turnov nemáme 
jiné připomínky. 
Na základě uvedených vyjádření vydal 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 
úřad pro Liberecký kraj závazné stanovisko 
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
stanoviska. 

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/21/3974/KOR doručené dne 11.02.2022, ev. č. 9078/22-MUTU 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 
Odpadové hospodářství: 
Neuplatňuje připomínky  

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 
/ZPF/: 
Stanovisko uplatňuje Krajský úřad 
Libereckého kraje. 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 

Ochrana přírody a krajiny: 
Neuplatňuje připomínky 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 

Ochrana ovzduší: 
Stanovisko uplatňuje Krajský úřad 
Libereckého kraje. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu 
dokumentace. 

Vodoprávní úřad: 
Stanovisko uplatňuje Krajský úřad 
Libereckého kraje. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 

Státní správa lesů: 
Stanovisko uplatňuje Krajský úřad 
Libereckého kraje. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu 
dokumentace. 
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J ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Změnou č. 5 navržené úpravy dopravních koridorů a obsah dílčích částí ÚP upravený 
podle aktuálních podkladů nezakládají podstatný vliv na vyhodnocení vlivů koncepce ÚP na 
udržitelný rozvoj území. 

Na základě vyžádaných stanovisek příslušných dotčených orgánů k žádosti o pořízení 
Změny č. 5 zkráceným postupem nebyl uplatněn požadavek na zpracování Vyhodnocení vlivů 
Změny č. 5 na udržitelný rozvoj území. 

Současně byl vyloučen i vliv na vyhlášené ptačí oblasti a evropsky významné lokality 
(Natura 2000) a krajský úřad po posouzení neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí. 

K STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE § 50 ODST. 5 VČETNĚ 
SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 5 na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, stanovisko se 
neuplatní. 

L ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ UPLATNĚNÝCH 
K NÁVRHU ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV V 
RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

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: 17.01.2022, ev.č. 3540/22-MUTU 
Pozemky dotčené námitkou: - 
Obsah námitky: Ve městě se nachází následující plynárenská zařízení ve správě GasNet, s.r.o.: 
vysokotlaké plynovody, zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a přípojky. K návrhu změny č. 5 Územního plánu Turnov nemáme žádné připomínky. 
Odůvodnění námitky: Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu 
plynárenských sítí GasNet, s.r.o., platných k datu tohoto stanoviska. 
Vyhodnocení námitky: Námitka nevyvolala úpravu dokumentace. 
Odůvodnění vyhodnocení námitky: Procesně dle § 52 odst. 2 stavebního zákona oprávněný 
investor může uplatnit námitky k navrženému řešení. Pořizovatel proto k písemnosti přistupoval 
jako k námitce, prověřil její obsah a došel k závěru, že má pouze informativní charakter. Uvedené 
informace jsou automatickou součástí územně analytických podkladů. 

Námitka č. 2 

Námitku podal: oprávněný investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, IDDS: dbyt8g2 
Doručena dne: 25.01.2022, ev.č. 5241/22-MUTU 
Pozemky dotčené námitkou: - 
Obsah námitky: Změna se týká primárně úpravy trasy koridorů DI 102 (S5_D01C) kapacitní silnice 
S5 (I/35) a železničního koridoru DI 103 (ŽD8_D26/1), které byly konzultovány se zástupcem 
Povodí Labe, státní podnik na Městském úřadě v Turnově. Dopravními koridory dojde ke křížení s 
významnými vodními toky Jizera (IDVT 10100009) a Libuňka (IDVT10100285), které jsou ve 
správě Povodí Labe, státní podnik. Stavby požadujeme již v prvotní fázi individuálně projednávat s 
naším podnikem. 
Navrhované úpravy v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či znemožňovat povinnosti správce 
toku dle § 47 vodního zákona. Při realizaci výsadeb podél vodních toků ve správě Povodí Labe, 
státní podnik, požadujeme obecně vysazovat pouze geograficky původní druhy dřevin. Případné 
navrhované výsadby budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik – provozní 
středisko Turnov, a to zejména jejich výsadbové vzdálenosti od břehové čáry, oplocení a velikost 
výsadbového sponu z důvodu zachování průtoku velkých vod a přístupu k vodnímu toku. 
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Odůvodnění námitky: - 
Vyhodnocení námitky: Námitka nevyvolala úpravu dokumentace. 
Odůvodnění vyhodnocení námitky: Procesně dle § 52 odst. 2 stavebního zákona oprávněný 
investor může uplatnit námitky. Pořizovatel proto k písemnosti přistupoval jako k námitce, prověřil 
její obsah a došel k závěru, že má pouze informativní charakter, přičemž tyto informace nelze 
zahrnout do územně plánovací dokumentace, protože jsou buď obsahem územně analytických 
podkladů (takže i podkladem pro změnu), nebo jsou nad rámec podrobnosti a účelu územního 
plánu, nebo vyplývají z legislativy, nebo jsou předmětem procesů na úseku jiných orgánů veřejné 
správy. 

Námitka č. 3 

Námitku podal: Město Turnov, Odbor správy majetku, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, 
IČ: 00276227, IDDS: vehbxe9 
Doručena dne: 10.02.2022, ev.č. 8285/22-MUTU 
Pozemky dotčené námitkou: - 
Obsah námitky: 
1. Město Turnov požaduje zachování části koridoru územní rezervy ÚR8 pro umístění pozemní 

komunikace v úseku mezi ulicemi Antonína Dvořáka a Na Házce. 
2. Město Turnov požaduje upravit koridory ŽD8_D26/1, ŽD8_D26/2, D29A pro optimalizaci a 

modernizaci železničních tratí tak, aby nedošlo k zásadnímu omezení rozvoje zastavitelných 
ploch dotčených těmito koridory: 
- buď upravením prostorového vymezení koridorů (zúžení nebo vymezení mimo omezované 

zastavitelné plochy) nebo 
- vypuštěním požadavku na umisťování staveb v koridoru pouze v odůvodněném veřejném 

zájmu – např. technická a dopravní infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň. 
 
Obr.: příloha k námitce č. 3 – část 1. 

 
Obr.: příloha k námitce č. 3 – část 2.  
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Odůvodnění námitky: 
1. Zachování uvedeného úseku koridoru územní rezervy je zásadní pro budoucí zlepšení 

dopravní obsluhy území města v oblasti ulic Tázlerova, Na Házce, Pod Stránkou. 
2. Město Turnov má zájem na rozvoj i v zastavitelných plochách dotčených uvedenými koridory. 

Omezení nastavená v požadavcích na umisťování staveb jsou příliš striktní a omezující. 
Vzhledem k charakteru koridorů může být ochrana stanovena i v mírnějším rozsahu, případné 
vyloučení umístění staveb může být stanoveno až v procesu územního řízení a není nutno ho 
stanovovat již v územním plánu. 

 
Vyhodnocení námitky: 
Námitce se v části 1. vyhovuje - námitka vyvolala úpravu dokumentace - ponechání 
požadované části územní rezervy ÚR8. 
Námitce se v části 2. nevyhovuje – šíře i podmínky koridoru zůstanou dle návrhu 
pouze pokyn pro zpracovatele zvážit doplnění podmínek v koridoru vhodným textem ve 
smyslu: záměry v koridoru budou respektovat podmínky Ministerstva dopravy 
 
Odůvodnění vyhodnocení námitky: Pořizovatel se ztotožnil s obsahem i odůvodněním námitky. 
Námitky byly konzultovány se zpracovatelem na veřejném projednání a následně pořizovatel 
projednal návrh vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách. Projednáním bylo zjištěno, že 
námitce v části 1. lze vyhovět. Části 2. vyhovět nelze, jelikož Ministerstvo dopravy uplatnilo 
stanovisko MD-9933/2022-910/2 ze dne 23.03.2022, doručeno 23.03.2022, evidováno pod ev.č. 
17669/22-MUTU, ve kterém nesouhlasí s vyhověním námitce v bodě 2., odůvodněno: Koridory pro 
optimalizaci a modernizaci železničních tratí ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2 byly v Návrhu změny č. 5 
územního plánu Turnov vymezeny v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentaci - v 
Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. Úpravu koridoru, tak jak je výše uvedena v 
námitce, lze odůvodnit jenom v případě existence podrobnější projektové dokumentace, která by 
upřesnila konkrétní zásah do dotčených pozemků. Ohledně koridoru označeného D29A nemůže 
zpracovatel územního plánu takovou úpravu ničím podložit, proto není možné s úpravou souhlasit. 
O zúžení koridorů ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2, nebo úpravou podmínek jejich využití lze jednat. V 
současné době se zpracovává „Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - 
státní hranice“. Materiálem, který by mohl být podkladem pro zúžení koridoru, může být až 
zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí na tuto stavbu. Do doby zpracování 
podkladových dokumentů nelze koridor upravit. Pořizovatel ověřil praktický dopad tohoto 
stanoviska na rozhodování v území a bylo zjištěno, že veškeré stavební záměry tímto řešením 
nejsou striktně vyloučeny, konkrétní záměry v koridoru mohou být individuálně posuzovány a 
podmíněny souhlasem Ministerstva dopravy v rámci řízení stavebního úřadu. Naopak obecně 
zmírňovat podmínky využití v koridoru by mohlo být rizikové. 
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Námitka č. 4 

Námitku podal: oprávněný investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 
1689/14, 415 01 Teplice, IČ: 49099451, IDDS: f7rf9ns 
 
Doručena dne: 14.02.2022, ev.č. 9611/22-MUTU 
Pozemky dotčené námitkou: - 
Obsah námitky: Předmětný záměr (koridor kapacitní silnice S5_D01C) se nachází v ochranném, 
pásmu vodního zdroje II. vnitřního a vnějšího stupně Turnov – Nudvojovice. S konkrétními 
změnami v předložené dokumentaci souhlasíme za podmínky doplnění změny územního plánu o 
požadavek provedení studie EIA s podrobnou hydrogeologickou studií, ohledně navrhovaného 
obchvatu Turnova, který je veden přes jímací území Nudvojovice. Předmětné studie musí 
zahrnovat vliv navrhované stavby na všechna jímací území, která budou stavbou přímo nebo 
nepřímo dotčena, s vyhodnocením všech rizik, především hydrogeologických, které by měly vliv 
na kvalitu a kvantitu podzemní vody. 
S předloženým návrhem ostatních bodů v návrhu změny č. 5 územního plánu souhlasíme za níže 
uvedených podmínek: 
1. Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné 

provozování staveb se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ, z nichž uvádíme: 
Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.: 
- Orba bude prováděna tak, aby byla co nejvíce eliminována 

eroze půdy. Tj. převážně po vrstevnicích. 
- Při ošetřování zemědělských kultur nebudou používány 

chlorované pesticidy. 
- Polní hnojiště budou na nepropustně upravených plochách se 

zachycením odtékající vody do jímek. 
- Hnojení organickými hnojivy a anorganickými hnojivy bude 

realizováno v jarních nebo letních termínech. 
- Odkanalizování rodinných domků vsakováním předčištěných 

odpadních vod do vod podzemních bude možno pouze na základě kladného 
hydrogeologického posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. 

- Použití chemického posypu při údržbě komunikací v zimním 
období bude omezeno na minimální možnou míru. 

2. Veškerá správní řízení vedená v zájmovém OPVZ musí být 
řešena samostatným vyjádřením. 

3. Schválení návrhů změn funkčního využití ploch s požadavky 
na zásobování pitnou vodou a řešení likvidace odpadních vod z těchto ploch je podmíněno 
tím, že jejich napojení na veřejný vodovod a kanalizaci je technicky možné a ekonomicky 
únosné. 

Upozornění: Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, jenž naše 
společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti), 
realizací či následným užíváním plánovaného záměru, budeme požadovat odpovídající náhrady. 
Odůvodnění námitky: - 
Vyhodnocení námitky: Námitka nevyvolala úpravu dokumentace. 
Odůvodnění vyhodnocení námitky: Procesně dle § 52 odst. 2 stavebního zákona oprávněný 
investor může uplatnit námitky k navrženému řešení. Pořizovatel proto k písemnosti přistupoval 
jako k námitce, prověřil její obsah a došel k závěru, že má pouze informativní charakter. Informace 
přitom nelze zahrnout do územně plánovací dokumentace, protože jsou buď obsahem územně 
analytických podkladů (takže i podkladem pro změnu), nebo jsou nad rámec podrobnosti a účelu 
územního plánu, nebo vyplývají z legislativy, nebo jsou předmětem procesů na úseku jiných 
orgánů veřejné správy. 
 
 



ÚP Turnov - Změna č. 5 – Odůvodnění  

44 

M VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 
ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Nebyla uplatněna žádná připomínka. 

N POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 5 
 
Zastupitelstvo města Turnov dne 27.05.2021 schválilo usnesením č. 140/2021 podnět na pořízení 
Změny č. 5 Územního plánu Turnov, usnesením č. 141 schválilo obsah změny a usnesením č. 
142/2021 schválilo pořízení zkráceným postupem.  
 
K obsahu Změny č. 5 Územního plánu Turnov byl vyloučen významný vliv na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti jak v oblasti CHKO Český ráj (stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, 
Správa CHKO Český ráj SR/1579/LI/2021-2 z 23.06.2021, doručeno 28.06.2021, ev.č. 38309/21-
MUTU), tak mimo území CHKO Český ráj (stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje KULK 
50083/2021 z 06.08.2021, doručeno 11.08.2021, ev.č. 47515/21-MUTU) a zároveň nebyl uplatněn 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA).  
 
Jako zpracovatel Změny č. 5 Územního plánu Turnov byl vybrán SAUL s.r.o. Liberec. Podklady 
pro zpracování pořizovatel předal zpracovateli 18.08.2021 písemností ORM/21/1391/LAR. 
Návrh Změny č. 5 Územního plánu Turnov zpracovatel předal 29.11.2021.  Veřejné projednání 
návrhu změny se konalo 07.02.2022 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/21/2075/LAR ze dne 
17.12.2021. Kompletní dokumentace byla zároveň zveřejněna elektronicky na internetových 
stránkách města Turnov www.turnov.cz. Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného 
projednání – byla vyvěšena na úřední desce fyzicky i elektronicky 17.12.2021, sejmuta byla 
15.02.2022. V rámci veřejného projednání bylo podáno 7 stanovisek dotčených orgánů, 4 námitky 
a 0 připomínek. 
Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách v souladu s ustanovením § 53 
odst. 1 stavebního zákona pořizovatel předal k uplatnění případných stanovisek Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, dotčeným orgánům, sousedním obcím a oprávněným investorům písemností 
č.j. ORM/22/351/LAR ze dne 22.02.2022. Doručena byla 4 stanoviska, požadavky byly 
zohledněny. 
 
Zároveň pořizovatel písemností č.j. ORM/22/346/LAR ze dne 22.02.2022 požádal Krajský úřad 
Libereckého kraje o stanovisko z hlediska nadřazené dokumentace (přílohami byla stanoviska 
dotčených orgánů, pro informaci i námitky a sdělení, že připomínky nebyly uplatněny, konzultace 
neproběhly). Krajský úřad Libereckého kraje vydal stanovisko č.j. OÚPSŘ 376/2021, KULK 
18682/2022, doručeno 17.03.2022 a evidováno pod ev.č. 16379/22-MUTU, jehož závěrem je 
souhlas s předloženým návrhem Změny č. 5 Územního plánu Turnov a potvrzení, že po 
uvedených úpravách lze zahájit řízení o vydání změny. Úpravy jsou uvedeny ve vyhodnocení 
stanovisek i v rozhodnutí o námitkách a byly předány zpracovateli v pokynech. 
 
Poté pořizovatel zajistil úpravu návrhu v souladu s výsledky veřejného projednání. 
 
Výsledek přezkoumání změny územního plánu podle § 53 odst. 4 písm. a) až d) stavebního 
zákona 
 
a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 
 
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje je zpracováno v textové části odůvodnění v 
kapitole F1 Vyhodnocení souladu Změny č. 5 s PÚR ČR (2008). Změna č. 5 Územního plánu 
Turnov je v souladu s politikou územního rozvoje. 
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Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem je zpracováno v textové 
části odůvodnění v kapitole F2 Vyhodnocení souladu Změny č. 5 s požadavky ÚPD vydané 
krajem. Změna č. 5 Územního plánu Turnov je v souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 
 
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 G Vyhodnocení souladu Změny č. 5 s cíli a úkoly územního plánování. Změna č. 5 
Územního plánu Turnov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
 
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 H Vyhodnocení souladu Změny č. 5 
s požadavky SZ a jeho prováděcích předpisů. Změna č. 5 je zpracována a projednána 
v souladu s ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území – vždy v jejich platném znění. 
 
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 I Vyhodnocení souladu Změny č. 5 s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popř. s výsledkem 
řešení rozporů. Veškerá stanoviska byla zohledněna. Dohodovací jednání nebyla svolána, rozpor 
nebyl vyvolán. 

 PODKLADY 

Podklady použité pro zpracování platného ÚP Turnov se Změnou č. 5 doplňují o: 

- „obsah“ Změny č. 5 

 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratky použité pro zpracování platného ÚP Turnov se Změnou č. 5 nemění. 

 ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 

Textová část Odůvodnění Změny č. 5 obsahuje 44 stran textu. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 5 obsahuje 2 výkresy, každý o velikosti 2 listů A1. 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci, květen 2022      Ing. arch. Jiří Plašil 


