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A VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

A1 VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Změnou č. 6 měněná funkce na plochách přestavby Z6-P10 a Z6-P11 se nedotýká širších 
vztahů území města. 

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

Změnou č. 6 měněná funkce na plochách přestavby Z6-P10 a Z6-P11 se nedotýká 
záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR LK. 
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B VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ „OBSAHU“ ZMĚNY ÚP 

Podnět na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Turnov zkráceným postupem dle 
ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) schválilo zastupitelstvo města Usnesením č. ZM č. 8-10/2022. 

Obsahem Změny č. 6 Územního plánu Turnov je „prověřit změnu plochy s rozdílným 
způsobem využití na p. p. č. 1813/2 (ve stavu po oddělení p. p. č. 1813/58 dle GP-4695-44/2021), 
1813/6, 1813/9, 1813/15, 1813/16, 1813/20, 1813/21, 1813/22, 1813/26, 1813/34, 1813/49 v k. ú. 
Turnov ze stávajícího využití: převážně VP – Průmyslová výroba a sklady, OK – Komerční zařízení 
(1813/22, 1813/34, jižní část 1813/2) na plochy BS – Bydlení smíšené“. 

„Obsah“ Změny č. 6 doložený kladnými vyjádřeními příslušných DO a schválený 
usnesením ZM Turnov dne 27.05.2021 je plně respektován s výjimkou zakotvení požadavku na 
uzavření plánovací smlouvy města s investorem, týkající se související infrastruktury, do ÚP. 

Tento požadavek však obsah ÚP stanovený v § 13 a příloze č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti v platném znění nezahrnuje. 

C VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
ROZVOJOVÝCH POTŘEB OBCE 

Změna č. 6 navrhuje nové plochy přestavby, které umožňují využití pro bydlení a 
vybavenost na úkor výroby. Přitom je zachován celkový rozsah ploch umožňujících zastavění a 
nedochází k nárůstu zastavitelných ploch. Proto 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. 6 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. 6 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 str. 6. změnového textu ÚP se Změnou č. 6 
upravuje za účelem pokračování již započaté revitalizace „brownfieldu“ výrobního areálu Dioptra 
na smíšené funkce s podstatným podílem bydlení pomocí ploch přestavby Z6-P10 a Z6-P11. 

D2.2 CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 

Ochrana kulturních hodnot území města popsaná na str. 7 změnového textu ÚP se 
Změnou č. 6 nemění. 

Ochrana přírodních hodnot území města popsaná na str. 7 změnového textu ÚP se 
Změnou č. 6 nemění. 

Ochrana civilizačních hodnot území města popsaná na str. 7 změnového textu ÚP se 
Změnou č. 6 nemění. 
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D3 ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

D3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Celková urbanistická koncepce města popsaná z hlediska způsobu využití území města, 
urbanistické kompozice a koncepce uspořádání krajiny na str. 9 změnového textu ÚP se Změnou 
č. 6 nemění. 

D3.2 VYMEZENÍ PLOCH 

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby se Změnou č. 6 doplňuje o plochy 
přestavby Z6-P10 a Z6-P11, jejichž smyslem je změnit dosavadní využití dotčeného území 
z funkce průmyslové výroby a skladů na funkci ploch bydlení smíšeného BS.  

Toto nové využití odpovídá jak požadavku města na dlouhodobé oživení této místní části 
města ve vazbě na rekreační areál Maškova zahrada, tak deklarovanému zájmu soukromého 
investora, který je schopen zajistit revitalizaci „brownfieldu“. 

Rozdělení na dvě samostatné plochy vyplývá z veřejného zájmu na umístění Ústavu 
fyziky plazmatu AVČR v ploše Z6-P10 a umožnění realizace záměru soukromého investora na 
přestavbu a dostavbu areálu na obytný soubor na ploše Z6-P11 při zachování otevřenosti 
budoucího vývoje plochy v případě nedosažení dohody s městem na podmínkách revitalizace. 

Obě plochy mají shodný základní funkční regulativ, avšak odlišně stanovené specifické 
podmínky, zejména prostorové a pro odstavování vozidel. 

D4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

D4.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Koncepce železniční dopravy uvedená v podkapitole „D. 1. 1. Železniční doprava“ na 
str. 16 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Koncepce silniční dopravy uvedená v podkapitole „D. 1. 2. Silniční doprava“ na str. 17 
změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Řešená lokalita těsně navazuje na stávající průtah silnice I. třídy č. I/35, který bude i po 
převedení do nové obchvatové trasy sloužit jako zatížená městská sběrná komunikace. Podmínky 
pro napojení ploch na tuto komunikaci ani požadavky na ochranu chráněných prostorů před 
hlukem z této komunikace se Změnou č. 6 nemění. 

Obecně bude respektována Normová kategorizace krajských silnic II. a III. třídy: 

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. 18 
změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 
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D4.2 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 

Koncepce zásobování vodou uvedená v podkapitole „D. 2. 1. Zásobování vodou“ na 
str. 18 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Koncepce nakládání s odpadními vodami uvedená v podkapitole „D. 2. 2. Kanalizace“ na 
str. 18 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Koncepce zásobování elektrickou energií uvedená v podkapitole „D. 2. 3. Zásobování 
elektrickou energií“ na str. 19 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Koncepce zásobování plynem uvedená v podkapitole „D. 2. 4. Zásobování plynem“ na 
str. 19 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Koncepce vytápění uvedená v podkapitole „D. 2. 5. Vytápění“ na str. 19 změnového textu 
ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Koncepce telekomunikací a radiokomunikací uvedená v podkapitole „D. 2. 6. 
Telekomunikace a radiokomunikace“ na str. 19 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 
nemění. 

Koncepce odpadového hospodářství uvedená v podkapitole „D. 2. 7. Odpadové 
hospodářství“ na str. 19 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Obecně platí, že plochy přestavby budou i po změně funkce napojeny na základní 
infrastrukturní systémy, které jsou předmětem řešení ÚP, shodně s plochami původní funkce bez 
vlivu na celkovou koncepci ÚP. Pokud budou požadována místní posílení jednotlivých systémů či 
umístění napojovacích bodů, nepředpokládá se jejich územní dopad. 

D4.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Koncepce komerčních zařízení uvedená v podkapitole „D. 3. 1. Komerční zařízení (OK)“ 
na str. 20 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. Město nemá zájem ani 
v případě neuskutečnění aktuálního záměru revitalizace na umístění dalšího kapacitního 
komerčního zařízení v dotčené ploše. 

Koncepce tělovýchovy a sportu uvedená v podkapitole „D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS)“ 
na str. 20 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury uvedená v podkapitole „D. 3. 1. 
Občanské vybavení (OV)“ na str. 20 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 
Změnou č. 6 se otevírá možnost pro umístění Ústavu fyziky plazmatu AVČR v ploše Z6-P10 ve 
veřejném zájmu i pro umístění dalších případně odůvodněných zařízení veřejného OV v rámci 
obytné zástavby plochy Z6-P11. 

D4.4 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Koncepce veřejných prostranství uvedená v kapitole „D. 4. Veřejná prostranství (PV)“ na 
str. 20 změnového textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. 

D4.5 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Koncepce ochrany obyvatelstva uvedená v kapitole „D. 5. Ochrana obyvatelstva“ na 
str. 20 změnového textu ÚP se důsledku Změny č. 6 nemění. 

D4.6 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY 

Vzhledem k tomu, že požadavky MO ČR se týkají odůvodnění ÚP, které se nepromítá do 
úplného znění, jsou do Změny č. 6 převedeny beze změny ze Změny č. 5. 

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: 
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- 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. 22 změnového textu ÚP se důsledku Změny č. 6 
nemění. Plochy Z6-P10 a Z6-P11 jsou umístěny hluboko v zastavěném území města a změna 
jejich funkce koncepci krajiny nijak neovlivní. 

Koncepce územního systému ekologické stability uvedená v kapitole „E. 2. Ochrana 
přírody a krajiny“, podkapitole „E. 2. 1. Územní systém ekologické stability“ na str. 24 změnového 
textu ÚP se v důsledku Změny č. 6 nemění. Prvky ÚSES nejsou a přestavbou areálu nebudou 
dotčeny. 

Změnou č. 6 měněná funkce na plochách přestavby Z6-P10 a Z6-P11 nemá vliv na 
vymezení krajinných celků a krajin (dle ZÚR LK, 2021). 

Změnou č. 6 měněná funkce na plochách přestavby Z6-P10 a Z6-P11 nemá vliv krajinný 
ráz dle Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO ČR (Löw a spol., Brno, 2014). Případné 
posouzení ovlivnění vnímání lokality v dálkových pohledech z vyvýšených poloh Českého Ráje 
bude řešeno v DÚR. 

D6 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Revitalizace „brownfieldu“ výrobního areálu Dioptra řešená Změnou č. 6 změnou funkce 
na plochách přestavby Z6-P10 a Z6-P11 z průmyslové výroby a skladů na bydlení smíšené si 
s ohledem na kompoziční význam a prostorovou exponovanost lokality vyžádala doplnění 
specifických podmínek uváděných v regulativech jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
pro vybrané konkrétní rozvojové plochy. 

Cílem je využít maximálně možností územního plánu pro závaznou specifikaci 
prostorových podmínek samostatně pro obě plochy tak, aby zajišťovaly přiměřený, avšak 
realizovatelný rozvoj lokality bez ohledu na momentální vlastnické vztahy a zájmy investorů. 

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 str. 82 změnového 
textu ÚP se Změnou č. 6 nemění. 

Výčet VPO uvedený v podkapitole „G. 2. Veřejně prospěšná opatření“ na str. 83 
změnového textu ÚP se Změnou č. 6 nemění. 

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 str. 85 změnového textu ÚP jako nulový se Změnou č. 6 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 str. 85 změnového textu ÚP jako nulový se Změnou č. 6 
nemění, protože z posouzení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, resp. 
stanoviska KÚLK k obsahu Změny č. 6 nevyplývá, že ÚP Turnov vč. Změny č. 6 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 str. 86 změnového textu ÚP se Změnou č.6 nemění. 

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 str. 38 změnového textu ÚP se 
Změnou č. 6 nemění. 

Přirozenou podmínkou je uvedení obytných a užitkových ploch do užívání až po kolaudaci 
podmiňující dopravní a technické vybavenosti lokality specifikované v plánovací smlouvě uzavřené 
s DÚR. 

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. 6 takovéto 
plochy nedoplňuje ani za účelem možného uzavření plánovací smlouvy vzhledem k nadstandardně 
projekčně prověřovanému monofunkčnímu charakteru obou ploch změn, finanční a časové 
náročnosti regulačního plánu a možnosti uzavřít plánovací smlouvu s DÚR. 

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. 6 vzhledem k charakteru dílčích změn takovéto 
plochy nedoplňuje. 

D12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

ÚP Turnov nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, Změna č. 6 
vzhledem k nastolenému trendu a nadstandardnímu projednávání záměrů na obou plochách změn 
takovéto stavby nedoplňuje. 

E VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL 

E1 ZPŮSOB HODNOCENÍ 

Hodnocení plošných požadavků návrhů (ploch/lokalit) urbanistického řešení Změny č. 6 
na složky půdního fondu, určené ke změně druhu pozemku či způsobu jeho využití, je v intencích 
ochrany pozemků ZPF a PUPFL následně provedeno striktně dle aktuálně platných legislativních 
předpisů (vyhlášky MZe č. 271 z 24.10.2019 o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. 

Předmětem vyhodnocení jsou přestavbové plochy Z6-P10 a Z6-P11, jejichž vymezení se 
netýká zemědělských ani lesních pozemků. Z tohoto důvodu nejsou dle uvedené vyhlášky 
následně uvedeny náležitosti vztažené k zemědělským a lesním pozemkům. 
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E2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA PŮDNÍ FOND (M2) 

Tab. Plochy přestavbové (P): 

plocha celková výměra z toho PUPFL z toho zábor ZPF 

Z6-P10 2240 0 0 

Z6-P11 11929 0 0 

celkem 13416 0 0 

ODŮVODNĚNÍ ZÁMĚRŮ 

Tab. Odůvodnění navrhovaných změn: 
plocha popis, odůvodnění 

Z6-P10 pokračování již započaté revitalizace „brownfieldu“ stagnujícího vnitroměstského výrobního areálu 
„Dioptra“ na smíšené funkce s podstatným podílem bydlení, dlouhodobá snaha města na oživení této 
místní části ve vazbě na rekreační areál Maškovka, zohledňuje ochranu půdního fondu. 

Z6-P11 pokračování již započaté revitalizace „brownfieldu“ stagnujícího vnitroměstského výrobního areálu 
„Dioptra“ na smíšené funkce s podstatným podílem bydlení, dlouhodobá snaha města na oživení této 
místní části ve vazbě na rekreační areál Maškovka, zohledňuje ochranu půdního fondu. 
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F VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 6 S PÚR ČR A ÚPD VYDANOU 
KRAJEM 

F1 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 6 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. 

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 se netýká území ORP Turnov, SOB9 Specifická 
oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem je respektována mimo jiné 
podmínkou pro napojení ploch Změny č.6 na veřejný vodovod a kanalizaci a předpokladem, že po 
revitalizaci brownfieldu lze reálně dosáhnout požadovaného zasakování dešťových vod na 
plochách stanovených koeficientem zeleně. 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), 
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- 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. 6 ÚP Turnov z PÚR ČR nevyplývají. 
Při zpracování návrhu Změny č. 6 byly zohledněny zejména obecně formulované republikové 
priority územního plánování: 

Článek 14 

Změna č. 6 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Změna č. 6 provazuje ochranu hodnot území s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Článek 14a 

Změna č. 6 ÚP řeší městské území, přestavbou „brownfieldu“ zohledňuje zejména 
ochranu půdního fondu. 

Článek 15 

Změna č. 6 předchází při změnách urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel rovnoměrným urbanizačním rozvojem všech 
městských částí při zastoupení všech funkčních složek. 

Článek 16 

Změna č. 6 při stanovení způsobu využití území upřednostňuje komplexní řešení a 
konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území v kontextu vlivů širších územních souvislostí 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by ve svých důsledcích mohly 
zhoršit stav i hodnoty území 

Článek 16a 

Změna č. 6 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. 6 zohledňuje požadavky na plnění úlohy města v širším území i rozvojové 
dokumentace zabývající se rozvojem města a jeho okolí. 

Článek 17 

Změna č. 6 lokalizuje plochy pro vytváření široké nabídky pracovních příležitostí pro 
vzdělané pracovníky, protože Turnov nepatří mezi regiony strukturálně postižené a hospodářsky 
slabé. 

Článek 18 

Změna č. 6 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. 6 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. 
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Článek 20 

Změna č. 6 respektuje veřejné zájmy – umisťuje rozvojové záměry, které by mohly 
významně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit. 

Změna č. 6 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. 6 nezhoršuje 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 a občanské vybavení. 

Článek 21 

Změna č. 6 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 22 

Změna č. 6 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 23 

Změna č. 6 ve svém důsledku revitalizace území povede ke zlepšení dostupnost území a 
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury při zachování prostupnosti krajiny a minimalizaci 
rozsahu fragmentace krajiny. 

Článek 24 

Změna č. 6 ve svém důsledku revitalizace území 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. 6 svou urbanistickou koncepcí respektuje existující přiměřenou promíšenost 
funkční struktury města v kvalitním přírodním prostředí a v optimálních vazbách bydliště – 
pracoviště – rekreace. 

Článek 25 

Změna č. 6 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 26 

Změna č. 6 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

Článek 27 

Změna č. 6 při následném návrhu reorganizace základní dopravní kostry zkoordinuje 
umísťování veřejné infrastruktury v území s ohledem na účelné využívání území v souvislostech 
řešeného území a systémů širšího území. 

Článek 28 

Změna č. 6 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. 6 zohledňuje nároky návaznosti různých druhů dopravy (silniční, kolejová, 
motorová, bezmotorová, letecká) v systémech efektivní nákladní i integrované veřejné osobní 
dopravy. 

Článek 30 

Změna č. 6 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 
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Článek 31 

Změna č. 6 tuto konkrétní prioritu nenaplňuje. 

F2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 6 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. 

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. 6 ÚP Turnov respektuje ZÚR LK ve znění aktualizace č.1 – uvedení ÚP Turnov 
do souladu se ZÚR LK bylo jedním z hlavních obsahových cílů Změny č. 5, na jejíž schválené 
podobě je Změna č. 6 založena. 

G VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 6 S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Změna č. 6 vytváří územní předpoklady pro rozvoj sociálního a hospodářského pilíře 
udržitelného rozvoje území (zajištění podmínek pro rozvoj trvalého bydlení, služeb, vytvoření 
dalších pracovních míst s vyšší vzdělaností) při zachování kvalitního životního prostředí. Změnou 
č. 6 nejsou dotčeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. 

Změna č. 6 nemění celkovou urbanistickou koncepci rozvoje území města. 

Změna č. 6 nejsou uplatňovány záměry, které by mohly výrazně negativně ovlivnit 
stávající krajinný ráz, nesnižuje se prostupnost krajiny. Změna č. 6 nezasahuje do lokalit soustavy 
NATURA 2000. 

Změna č. 6 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. 6 S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 6 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. 
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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. 6 jsou respektovány hodnoty území, limity využití území zjištěné a 
uvedené v ÚAP ORP Turnov a upřesněné Změnou č. 5, na jejíž schválené podobě je Změna č. 6 
založena. Zjištěné problémy vyplývající z ÚAP a týkající se záměrů Změny č. 6 jsou návrhem 
prověřeny a řešeny. 

I VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 6 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. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV V RÁMCI 
VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 
461 80 Liberec 2, IČ:70891508, IDDS: c5kbvkw 

Stanovisko značky KULK 64708/2022 doručené dne 29.08.2022 a vedené pod ev. č. 
49933/22-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Z hlediska soustavy NATURA 2000  

 
Návrh 6. změny Územního plánu Turnov nemůže mít samostatně ani 
ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní 
vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její 
celistvost. 
 

Odůvodnění: Plochy, řešené návrhem zadání změny územního plánu, 
nezasahují do území žádné evropsky významné lokality (dále jen 
EVL) ani ptačí oblasti. Jedná se o změnu v rámci stávajícího 
zastavěného území, dochází ke změně využití stávajících funkčních 
ploch (bývalá Dioptra – změna plochy s rozdílným způsobem využití 
na p. p. č. 1813/2 (ve stavu po oddělení p. p. č. 1813/58 dle GP-4695-
44/2021), 1813/6, 1813/9, 1813/15, 1813/16, 1813/20, 1813/21, 
1813/22, 1813/26, 1813/34, 1813/49 v k. ú. Turnov ze stávajícího 
využití: převážně VP – Průmyslová výroba a sklady, OK – Komerční 
zařízení (1813/22, 1813/34, jižní část 1813/2) na plochy BS – Bydlení 
smíšené). Vzhledem k této skutečnosti nemůže mít návrh změny č. 6 
Územního plánu Turnov žádný vliv na EVL, jejich příznivý stav ani na 
celkovou soudržnost soustavy Natura 2000.  

 
 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 

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 38029/2022 doručené dne 02.09.2022 a evidované pod ev. č. 
50861/22-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

souhlasí Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 
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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-1919-3/SM-2022 doručené dne 26.09.2022 a vedené pod ev. č. 
55298/22-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Na úseku ochrany obyvatelstva 
Souhlasí 
Na úseku integrovaného záchranného systému 
Souhlasí 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo změnu dokumentace. 

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí 

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 
00276227, IDDS: vehbxe9 

Stanovisko značky OZP/22/2246/KOR doručené dne 03.10.2022 a vedené pod ev. č. 
56443/22-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 úpravu 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. 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany 
územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ:60162694, IDDS: 
hjyaavk 

Stanovisko značky 142816-1322-OÚZ-PHA / 21721/2022-1322-221 doručené dne 
10.10.2022 a vedené pod ev. č. 57942/21-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Bez připomínek 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 

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 243/2022/OÚP, KULK 75184/2022-OÚP doručené dne 
13.10.2022 a vedené pod ev. č. 58861/22-MUTU 

Stanovisko na základě Vyhodnocení stanoviska 

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

Stanovisko uplatňuje Městský úřad Turnov  

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 

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

Bez připomínek 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 

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

Bez připomínek 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 

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: 

Bez připomínek 
 
 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 



ÚP Turnov - Změna č. 6 – Odůvodnění  

16 

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

 
připomínky:  
Plochy BS-Z6-P10 a BS-Z6-P11 budou napojeny na veřejný 
vodovod a kanalizaci.  
 
Odůvodnění: Napojení ploch BS-Z6-P10 a BS-Z6-P11 na veřejný 
vodovod a kanalizaci vychází z platného Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Libereckého kraje (dále jen PRVKUK) a ze současně 
projednávané aktualizace PRVKUK.  
Další požadavky vodoprávní úřad neuplatňuje. 

 
 
 
Pokyn zpracovateli doplnit k plochám BS-Z6-

P10 a BS-Z6-P11 specifickou podmínku 
napojení na veřejný vodovod a kanalizaci. 
 

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

Návrh se nedotýká zájmů státní správy lesů. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 

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

Návrh se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem. 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 

zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

Bez připomínek 

Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 

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

Připomínky k předmětu řešení Změny č. 6 nebyly uplatněny. 

 
 
Pořizovatel vzal stanovisko na vědomí. 
Stanovisko nevyvolalo úpravu dokumentace. 
 
Připomínky uplatněné nad rámec řešení Změny 
č. 6 budou evidovány a případně zohledněny 
v jiné fázi územně plánovacích procesů. 

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 písemností č.j. ORM/22/1572/LAR 
ze dne 24.10.2022 požádal Krajský úřad 
Libereckého kraje o stanovisko z hlediska 
nadřazené dokumentace (přiložena byla 
stanoviska dotčených orgánů, písemnosti 
oprávněných investorů, dohodovací jednání ani 
konzultace neproběhly). Krajský úřad 
Libereckého kraje vydal dne 18.11.2022 
stanovisko č.j. OÚPSŘ 243/2022/OÚP, KULK 
85351/2022, jehož závěrem je souhlas 
s předloženým návrhem Změny č. 6 Územního 
plánu Turnov a potvrzení, že lze pokračovat 
v řízení o změně po zapracování následujícího: 
- str. 10 - prověřit informace o Aktualizaci 

č. 6 PÚR ČR 
- str. 10 - opravit informaci, že se SOB9 

netýká ORP Turnov (str. 10) 
Pokyn zpracovateli k respektování stanoviska –  

- str. 10 – prověřit, případně opravit 
informaci o Aktualizaci č. 6 PÚR ČR na 
„Aktualizaci č. 5“ 

- str. 10 - opravit informaci, že se SOB9 
netýká ORP Turnov na „týká se“  

 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Tř. 1. máje 858/26, 460 01 
Liberec I, IČ: 00164801, IDDS: 9gsaax4 

Stanovisko značky MPZ/2022/540/498, 75/542/22 doručené dne 17.10.2022 a vedené 
pod ev. č. 59433/22-MUTU 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Bez připomínek 
 

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

Změnou č. 6 měněná funkce na plochách přestavby Z6-P10 a Z6-P11 nezakládá 
podstatný vliv na vyhodnocení vlivů koncepce ÚP na udržitelný rozvoj území. 

Na základě vyžádaných stanovisek příslušných dotčených orgánů k žádosti o pořízení 
Změny č. 6 zkráceným postupem nebyl uplatněn požadavek na zpracování Vyhodnocení vlivů 
Změny č. 6 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. 6 na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, stanovisko se 
neuplatní. 

L ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ UPLATNĚNÝCH 
K NÁVRHU ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV V 
RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Nebyla uplatněna žádná námitka. 

M VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ZMĚNY Č. 6 
ÚZEMNÍHO PLÁNU TURNOV V RÁMCI VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

Nebyla uplatněna žádná připomínka. 

N POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 6 

Zastupitelstvo města Turnov dne 27.01.2022 usnesením č. 8/2022 schválilo podnět na 
pořízení Změny č. 6 Územního plánu Turnov, usnesením č. 9/2022 schválilo obsah Změny č. 6 
Územního plánu Turnov, usnesením č. 10/2022 schválilo pořízení Změny č. 6 Územního plánu 
Turnov zkráceným postupem a usnesením č. 11/2022 schválilo úhradu nákladů navrhovatelem 
změny v plné výši před vydáním změny. 

Pořizovatel dne 08.02.2022 písemností č.j. ORM/22/250/LAR požádal krajský úřad jako 
příslušný úřad o stanovisko k obsahu Změny č. 6 Územního plánu Turnov, zda má být změna 
posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Libereckého kraje dne 08.03.2022 
vydal stanovisko č.j. KULK 10631/2022, doručeno 09.03.2022 ev.č. 14621/22-MUTU. Ve 
stanovisko je z hlediska soustavy Natura 2000 uvedeno, že Změna č. 6 Územního plánu Turnov 
nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na evropsky významné 
lokality ani ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv změny na předměty 
ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost.  Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
je uvedeno, že k obsahu Změny č. 6 Územního plánu Turnov krajský úřad neuplatňuje požadavek 
na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Jako zpracovatel Změny č. 6 Územního plánu Turnov byl vybrán SAUL s.r.o. Liberec. 

Dne 03.06.2022 proběhla konzultace pracovního návrhu změny za účasti zpracovatele, 
pořizovatele, starosty (určeného zastupitele), zástupců odboru správy majetku a městského 
architekta.  

Zpracovatel předal dokumentaci návrhu Změny č. 6 Územního plánu Turnov pro společné 
jednání tištěnou vč. CD pořizovateli 22.06.2022, ev.č. 36431/22-MUTU. 

Veřejné projednání návrhu změny se konalo 10.10.2022 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/22/1302/LAR ze dne 26.08.2022. Kompletní dokumentace byla zároveň zveřejněna 
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elektronicky na internetových stránkách města Turnov. Veřejná vyhláška – oznámení o konání 
veřejného projednání – byla vyvěšena na úřední desce fyzicky i elektronicky 26.08.2022, sejmuta 
byla 18.10.2022. V rámci veřejného projednání bylo podáno 7 stanovisek dotčených orgánů, 
0 námitek a 0 připomínek. Doručeny byl 2 písemnosti oprávněných investorů, které obsahově 
nebyly námitkami ani připomínkami k předmětu řešení ve Změně č. 6. 

Pořizovatel písemností č.j. ORM/22/1572/LAR ze dne 24.10.2022 požádal Krajský úřad 
Libereckého kraje o stanovisko z hlediska nadřazené dokumentace (přiloženo bylo všech 7 
stanovisek dotčených orgánů, 2 písemnosti oprávněných investorů, dohodovací jednání ani 
konzultace neproběhly). Krajský úřad Libereckého kraje vydal dne 18.11.2022 stanovisko č.j. 
OÚPSŘ 243/2022/OÚP, KULK 85351/2022, evidované pod ev. č. 66046/22-MUTU ze dne 
18.11.2022, pořizovateli předáno 24.11.2022, jehož závěrem je souhlas s předloženým návrhem 
Změny č. 6 Územního plánu Turnov a potvrzení, že lze pokračovat v řízení o změně 
po zapracování dvou formálních úprav v textové části.  

Poté pořizovatel zajistil úpravu návrhu v souladu s výsledky veřejného projednání a 
vyhotovení dokumentace k vydání. Pokyny vč. příloh byly předány zpracovateli dne 28.11.2022 
písemností č.j. ORM/22/1752/LAR. 

O VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4 
PÍSM. A) AŽ D) STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Písm.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. 6 s PÚR ČR. Změna č. 6 Územního 
plánu Turnov je v souladu s politikou územního rozvoje. 

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem je zpracováno 
v textové části odůvodnění v kapitole F2 Vyhodnocení souladu Změny č. 6 s ÚPD vydanou 
krajem. Změna č. 6 Územního plánu Turnov je v souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje byla vydaná 30.03.2021 a 
nabyla účinnosti 27.04.2021. Tato skutečnost byla zohledněna ve Změně č. 5 Územního plánu 
Turnov a dále se projeví v Úplném znění po vydání Změny č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 

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 Krajský úřad Libereckého kraje vydal dne 18.11.2022, 
č.j. OÚPSŘ 243/2022/OÚP, KULK 85351/2022. Závěrem stanoviska je souhlas s předloženým 
návrhem Změny č. 6 Územního plánu Turnov a potvrzení, že lze pokračovat v řízení o změně 
po zapracování dvou formálních úprav v textové části. 

Písm.b) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu nezastavěného území 

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování je zpracováno v textové části 
odůvodnění v kapitole G Vyhodnocení souladu Změny č. 6 s cíli a úkoly územního plánování. 

Změna č. 6 Územního plánu Turnov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Písm.c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů je zpracováno v textové části odůvodnění v kapitole H Vyhodnocení souladu Změny 
č. 6 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.  

Změna č. 6 Územního plánu Turnov je zpracována a projednána v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence 
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územně plánovací činnosti, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád – vždy v jejich platném znění. 

Písm.d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů je zpracováno v textové části odůvodnění v kapitole 
I Vyhodnocení souladu Změny č. 6 s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem 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.  

 PODKLADY 

Podklady použité pro zpracování platného ÚP Turnov se Změnou č. 6 doplňují o: 

- „obsah“ Změny č. 6 

 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratky použité pro zpracování platného ÚP Turnov se Změnou č. 6 nemění. 

 ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6 

Textová část Odůvodnění Změny č. 6 obsahuje 19 stran textu. 

Grafická část odůvodnění Změny č. 6 obsahuje 2 výkresy, každý o velikosti listů A4 + 
příslušná legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci, prosinec 2022      Ing. arch. Jiří Plašil 


