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převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch 
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 
jejich využití) 
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F. 1 Funkční regulace stabilizovaných ploch a rozvojových ploch 4 

F. 2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, základní podmínky pro ochranu 
krajinného rázu 
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G Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro která lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

neuplatňuje se 

G. 1 Veřejně prospěšné stavby neuplatňuje se 
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G. 2 Veřejně prospěšná opatření neuplatňuje se 

H Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních 
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona 

neuplatňuje se 

I Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona neuplatňuje se 

J Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření 

neuplatňuje se 

K Stanovení pořadí změn v území – etapizace neuplatňuje se 

L Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, 
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u 
regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

neuplatňuje se 

M Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty 
pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnost 

neuplatňuje se 

N Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb neuplatňuje se 

O údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 7 

O. 1 Počet listů textové části  

O. 2 Seznam výkresů grafické části  

Pozn.: Dokumentace Změny neobsahuje nad rámec „obsahu“ další úpravy vyplývající z potřeby uvedení dokumentace 
do souladu s platnou legislativou, stavem území a zajištění její přehlednosti (provedeno ve Změně č.5) 

Pozn.: Grafická část Změny č. 6 územního plánu Turnov je zpracována formou výřezů formát A4 dotčených výkresů 
grafické části ÚP + příslušné legendy. 

Pozn.: modře doplněné 
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C URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
ZASTAVITELNÝCH, PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ 

C. 4. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 

Změnou č. 6 se doplňuje mění Tab. 1B: 

TAB. 1B: SOUPIS PLOCH PŘESTAVBY (P) 
Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter plochy 
P Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

ZSP P161 ZSP-P161 P Turnov 299 

BV Z1-P01 BV-Z1-P01 P Mašov u Turnova 337 

VP Z1-P02 VP-Z1-P02 P Daliměřice 15911 

BV Z1-P03 BV-Z1-P03 P Turnov 733 

OV Z1-P04 OV-Z1-P04 P Mašov u Turnova 3011 

VP Z1-P06 VP-Z1-P06 P Turnov 18997 

BS Z1-P08 BS-Z1-P08 P Turnov 2152 

BI Z1-P09 BI-Z1-P09 P Turnov 407 

BS Z6-P10 BS-Z6-P10 P Turnov 2524 

BS Z6-P11 BS-Z6-P11 P Turnov 10892 

Dále beze změny. 

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ 
(HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE 
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, 
ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST.5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 
ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ 
ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A 
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

F. 1. FUNKČNÍ REGULACE STABILIZOVANÝCH PLOCH A ROZVOJOVÝCH 
PLOCH 

F. 1. 1. Plochy s rozdílným způsobem využití 

Změnou č. 6 se formálně mění 2. odrážka 1. odstavce a 2. odstavec: 
� navržené, tedy plochy navržených změn využití s určenou funkční regulací; v grafické části jsou v 

legendě uvedeny jako „návrh“, resp. „přestavba“. 

Není-li uvedeno jinak, platí podmínky využití ploch uvedené dále v kapitolách F. 1. a F. 2. i pro 

stabilizované plochy. Stavby v zastavitelných plochách a plochách přestavby mohou být v 

jednotlivých případech nepřípustné, jestliže odporují charakteru předmětné lokality svojí 

kapacitou, polohou nebo účelem nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí.  

Dále beze změny. 



Územní plán Turnov – Změna č. 6 – návrh pro veřejné projednání  

5 

F. 2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
ZÁKLADNÍ 

F. 2. 2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Změnou č. 6 se mění 3. odrážka odstavce „Pro účely ÚP se rozumí stavbou pro bydlení:“ 

1. Plochy bydlení 

 (3) Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou 

rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky 

staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 

zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a 

služby, věda, výzkum, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž 

v území. 

Dále beze změny. 

Změnou č. 6 se mění celý regulativ ploch BS: 

BS – Bydlení smíšené 

Hlavní využití:  

� bydlení v bytových a rodinných domech  

� občanské vybavení 

Přípustné využití:  

� stavby pro trvalé bydlení  

� stavby a zařízení veřejné a rozsahem malé komerční občanské vybavenosti pokud nesnižují kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše 

� stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou být dle 

ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a bytových domů  

� stavby pro vzdělávání a výchovu, vědu a výzkum, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva  

� služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením 

nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí 

souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží)  

� stavby související s dopravní a technickou infrastrukturou (např. vedení a stavby technické 

infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky, apod.)  

� zeleň, doplňující uliční prostor  

� veřejná prostranství  

� stavby pro civilní ochranu  

Podmíněně přípustné využití:  

� liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude 

zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití  

� nerušící drobná výroba (např. zlatnictví, broušení skla, kožedělná výroba apod.) 

� garáže a parkovací domy 

Nepřípustné využití území:  

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

území  

Podmínky prostorového uspořádání:  
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� koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80% zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy 

pozemku) 

� intenzita využití pozemků zastavitelných ploch – koeficient zeleně 0,2 (tj. 20 % z celkové plochy 

pozemku) 

� ve stávajících lokalitách bude respektována současná výšková hladina zástavby  

� ve stabilizovaných plochách se připouští umístit v prolukách novostavbu rodinného domu i na 

pozemek s výměrou nižší než 600 m2, pokud budou respektovány obecné technické podmínky pro 

výstavbu, 

Další podmínky využití:  

� u zastavitelných ploch Z 103, Z 143, Z 162, Z 213, Z 219, Z 229, Z 235, Z 238, Z 245, Z 412, Z6-P10, Z6-

P11 v případě jejich určení pro bydlení při komunikacích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být 

před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví 

před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

� všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi a odstavnými plochami na vlastním 

pozemku 

� stavby a rekonstrukce ve stávajících lokalitách budou respektovat historický kontext města, jeho 

půdorysnou a hmotovou strukturu 

� ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou vytvořeny podmínky 

pro realizaci protipovodňových opatření  

� na území CHKO lze stavět jen domy venkovského typu  

� pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy BS Specifická podmínka využití 

Z 213, Z1-Z26 Využití plochy je přípustné po zpracování 

geotechnického posouzení a stanovení podmínek 

pro založení staveb a odvod srážkových vod ze 

zpevněných ploch a konstrukcí staveb. 

Z 163, Z 412 Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, 

stanovených vodoprávním úřadem. 

Z 143 Budou minimalizovány zásahy do vzrostlé zeleně. 

Z 412 V rozsahu umístění pouze 1 RD v jihozápadní části 

pozemku. 

Z 412 Záměr bude vyhodnocen z hlediska vlivu na krajinný 

ráz. 

BS-Z6-P10 Funkční využití bude omezeno na bydlení v bytových 

domech, resp. vědu a výzkum, 

výška stavby hlavní se stanovuje na minimálně 15 m 

a maximálně 21 m 

odstavování vozidel – 1 stání na 40 m2 plochy bytů, 

resp. na 100 m2 plochy nebytové funkce, možno 

saturovat na ploše BS-Z6-P11 

BS-Z6-P11 Funkční využití bude omezeno na bydlení v bytových 

domech, resp. veřejné OV, 

koeficient zastavění pozemku max. 0,3 

výška stavby hlavní se stanovuje na minimálně 15 m, 

maximálně 21 m pro novostavby resp. 26 m pro 

rekonstrukce 

odstavování vozidel – 1 stání na 40 m2 plochy bytů, 

resp. na 100 m2 plochy nebytové funkce,  
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O ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

O. 1. POČET LISTŮ TEXTOVÉ ČÁSTI 

Textová část Změny č. 6 obsahuje 4 listy (7 stran) textu. 

O. 2. SEZNAM VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 
Výkres číslo Obsah Měřítko Poznámka 

1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 A4 + legenda 

2 Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 A4 + legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci, červen 2022       Ing. arch. Jiří Plašil 


