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Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování na základě § 55 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) 
zpracoval 2. Zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov, a to dle § 15 vyhlášky č. 500/206 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění. Město Turnov má platný Územní plán Turnov, který vydalo zastupitelstvo usnesením 
č. 299/2014 ze dne 26.06.2014. Územní plán nabyl účinnosti 26.07.2014. Dále má město platnou Změnu č. 1 
Územního plánu Turnov vydanou usnesením zastupitelstva města č. 387/2017 ze dne 14.12.2017, účinnou 
od 30.12.2017, Změnu č. 2 vydanou usnesením zastupitelstva města č. 41/2020 ze dne 27.02.2020, účinnou 
od 24.04.2020, Změnu č. 3 vydanou usnesením zastupitelstva č. 184/2021 ze dne 24.06.2021, účinnou 
od 10.08.2021 (dále jen „Územní plán Turnov“) a Změnu č. 5 vydanou usnesením zastupitelstva č. 173/2022 
ze dne 26.05.2022. Dále v současné době probíhá pořizování Změny č. 4 a Změny č. 6. Projednání a předložení 
zprávy o uplatňování územního plánu zastupitelstvu vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona.

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území

1. Zastavěné území
Využití zastavěného území spočívalo především ve stavebních úpravách stávajících staveb, změnách 
užívání a v dostavbách proluk. Některé zastavitelné plochy po realizaci výstavby a zápisu do Katastru 
nemovitostí splňují podmínky pro zahrnutí do ploch stabilizovaných v zastavěném území. Aktualizace 
zastavěného území je součástí probíhající Změny č. 4.

 Nevznikla potřeba aktualizace zastavěného území.

2. Plochy změn zastavitelné (Z) a přestavbové (P)
Pořizovatel zohlednil nové skutečnosti v území dle místních znalostí, zjištěné při terénním průzkumu, 
z leteckých snímků území, dle aktuálních dat z katastru nemovitostí a dle informací poskytnutých 
příslušným stavebním úřadem. Návrhy na změnu územního plánu spočívající ve vymezení nových 
zastavitelných ploch podané od 11/2018 do 03/2021 byly zahrnuty do zadání Změny č. 4 Územního 
plánu Turnov a jsou prověřovány. Od 04/2021 bylo podáno dalších 15 návrhů na změnu. Zastupitelstvo 
města dne 27.01.2022 usnesením č. 8/2022 schválilo podnět na pořízení Změny č. 6, usnesením 
č. 9/2022 schválilo její obsah a usnesením č. 10/2022 rozhodlo o pořízení zkráceným postupem. 
Do obsahu Změny č. 6 byl zahrnut pouze požadavek č. 12 na přestavbovou plochu ze stávajícího 
výrobního areálu na plochu smíšeného bydlení bez potřeby rozšířit zastavitelné plochy. Usnesením 
č. 10/2022 zastupitelstvo schválilo úhradu nákladů na Změnu č. 6 navrhovatelem. Zároveň 
zastupitelstvo města usnesením č. 12/2022 uložilo Odboru rozvoje města všechny ostatní návrhy 
na změnu územního plánu nadále průběžně evidovat jako podklad pro další změnu. Předpokládá se, 
že ta bude zahájena až po dokončení Změny č. 4. Pořizovatel dále přihlédl k množství koncepčně 
vymezených zastavitelných ploch na území města, a proto vyhodnotil uplatňování územního plánu tak, 
že v současné době není důvod prověřovat rozšiřování zastavitelných ploch.

 Nevznikla potřeba vymezení nových zastavitelných ploch.

3. Plochy změn krajiny v nezastavěném území (N)

Obecně řešení krajiny bylo předmětem Změny č. 5 Územního plánu Turnov, ve které došlo k aktualizaci 
podle nadřazené územně plánovací dokumentace a platné legislativy.

 Nevznikla potřeba upravovat vymezené plochy změn v krajině.
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4. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření

Obecně aktualizace veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření byla předmětem 
Změny č. 5 Územního plánu Turnov, ve které došlo k úpravě podle nadřazené územně plánovací 
dokumentace a platné legislativy.

 Nevznikla potřeba úpravy ani vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, opatření ani asanací.

5. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem pro jednotlivé plochy 
členěny na hlavní využití, přípustné využití, podmíněně přípustné využití, nepřípustné využití a dále 
jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, u vybraných ploch i specifické podmínky využití. 
Doplňující podmínky využití se týkající splnění hlukových limitů obecně na celém území města. 
Do budoucna se předpokládá úprava územního plánu dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj 
„Standard vybraných částí územního plánu“ (§ 20a stavebního zákona – Jednotný standard územně 
plánovací dokumentace).

 Během uplynulého období nevznikla potřeba úprav podmínek využití.

6. Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán
Územní plán Turnov byl vydán v roce 2014, tedy za platnosti Politiky územního rozvoje České republiky 
z roku 2008. Následně mezi roky 2015 - 2021 vláda České republiky schválila Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 
a 5. Vyhodnocení souladu s aktuálním platným zněním je obsaženo v kapitole C.1.

Územní plán Turnov byl vydán v roce 2014, tedy za platnosti Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
z roku 2011. Následně roce 2021 zastupitelstvo Libereckého kraje vydalo Aktualizaci č. 1. Vyhodnocení 
souladu s aktuálním platným zněním je obsaženo v kapitole C.2.

Během uplynulého období se změnily nadřazené územně plánovací dokumentace. Jejich zohlednění již 
proběhlo automaticky ze zákona při nejbližší změně územního plánu, tedy ve Změně č. 5 Územního 
plánu Turnov, kterou vydalo zastupitelstvo města usnesením č. 173/2022 ze dne 26.05.2022.

 Nevznikla potřeba dalších úprav.

7. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území

Rozvoj obce neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území.

 Během uplynulého období nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů

Z Územně analytických podkladů (úplné aktualizace 2020) nevyplývají žádné problémy k řešení.
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

1. Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje České republiky
V současné době je platná Politika územního rozvoje České republiky, úplné znění závazné 
od 1. 9. 2021 (dále „Politika územního rozvoje“).
Územní plán Turnov byl zpracován podle tehdy platného původního znění z roku 2008 
před Aktualizacemi č. 1, 2, 3, 4 a 5. Území Turnova se týká Aktualizace č. 4 a z ní vyplývající zařazení 
obcí v ORP Turnov do specifické oblasti SOB9 – Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. Z toho vyplývají úkoly pro územní plánování. Změna č. 5 Územního plánu 
Turnov byla pořízena z důvodu uvedení územního plánu do souladu s nadřazenými územně 
plánovacími dokumentacemi. Pro celé území ORP Turnov je navíc zpracovaná Územní studie krajiny 
(Ing. arch. Ladislav Komrska, 2019), ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona, která tyto úkoly rovněž 
řeší, a to podrobněji a konkrétně s ohledem na specifika konkrétních lokalit. Územní studie je platným 
územně plánovacím podkladem zapsaným v evidenci iLAS, její odborná doporučení tedy mohou být 
v praxi aplikována nejen orgánem územního plánování, ale i orgánem ochrany přírody, stavebním 
úřadem a dalšími orgány podílejícími se na rozhodování o krajině. Dále se Územní studie krajiny využívá 
pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP Turnov. Jedná se tedy o odborný 
komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména 
v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Slouží jako základní podklad 
pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. 
Z hlediska územního plánování je to podklad pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních 
plánech a ve změnách územních plánů.-

 Územní plán Turnov je v souladu s Politikou územního rozvoje. V kombinaci s Územní studií krajiny 
navíc úkoly pro územní plánování řeší podrobněji.

2. Vyhodnocení souladu územního plánu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje
V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, 
úplné znění závazné od 27.04.2021 (dále „Zásady územního rozvoje“).
Územní plán Turnov byl zpracován podle tehdy platného původního znění z roku 2011. Aktualizací č. 1 
Zásad územního rozvoje došlo k úpravám, které se týkaly i území Turnova. Změna č. 5 Územního plánu 
Turnov byla pořízena právě z důvodu uvedení územního plánu do souladu s nadřazenými územně 
plánovacími dokumentacemi. 

 Územní plán Turnov je v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění 
Aktualizace č. 1. V kombinaci s Územní studií krajiny navíc úkoly pro územní plánování řeší podrobněji.

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 
odst. 4 stavebního zákona

Není žádoucí připustit další rozvoj zastavitelných ploch do volné krajiny bez návaznosti na zastavěné 
území a vymezovat nové zastavitelné plochy porušující urbanistickou koncepci stávajícího územního 
plánu. Rozvoj zástavby je soustředěn do hlavních rozvojových lokalit obce v návaznosti na dopravní 
a technickou infrastrukturu, občanské vybavení, efektivní využití zastavěného území a zároveň ochranu 
území nezastavěného.

 Potřebu vymezení nových zastavitelných ploch nelze prokázat.
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E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny

Neuplatňují se, potřeba změny územního plánu nevznikla.

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Neuplatňují se, potřeba změny územního plánu nevznikla.

G.Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno

Neuplatňují se, potřeba změny územního plánu nevznikla.

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených 
pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje 
koncepci územního plánu

Neuplatňuje se, potřeba zpracování nového územního plánu nevznikla.

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 
plánu zjištěny

Neuplatňují se, negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny.

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

Neuplatňují se.
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