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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo Územním plánem Turnov vymezeno k datu 1. 5. 2013 a následně 
aktualizováno Změnou č. 1 Územního plánu Turnov k datu 30. 6. 2016 a Změnou č. 2 Územního 
plánu Turnov k datu 29. 3. 2019, Změnou č. 3 Územního plánu Turnov k datu 30. 10. 2020. 
Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace. 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

B. 1. Koncepce rozvoje území města 

Rozvoj území města je koncipován na těchto zásadách: 

 Řešeným územím je celé správní území města Turnov, které je tvořeno pěti katastrálními 
územími: Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Malý Rohozec a Bukovina u Turnova. 
Správní obvod města Turnov tvoří celkem 13 městských částí: Turnov (včetně Nudvojovic), 
Daliměřice, Mašov, Pelešany, Kadeřavec, Hrubý Rohozec, Malý Rohozec, Bukovina, 
Kobylka, Dolánky, Loužek, Vazovec a Mořiny. Celková rozloha řešeného území je 2.273 ha. 

 Kulturní a architektonické dědictví města a jeho dochované urbanistické hodnoty jsou 
chráněny. 

 Stávající urbanistická a architektonická struktura a kompozice města a jeho místních částí 
je zachována. Nově navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby tuto strukturu 
zohledňují. 

 Stávající rozložení ploch s rozdílným způsobem využití v městských částech Bukovina, 
Daliměřice, Dolánky, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mašov, 
Mokřiny, Pelešany, Turnov a Vazovec je respektováno. 

 Regulační zásady výstavby funkční i prostorové jsou stanoveny s ohledem na zachování míst 
krajinného rázu a estetické úrovně obrazu města a s ohledem na celkové uspořádání 
krajiny. 

 Pro umístění trasy silnice S5 (I/35) se vymezuje koridor S5_D01C). Využití navržených 
zastavitelných ploch a ploch přestavby, či jejich částí uvnitř koridoru se podmiňuje 
upřesněním tras dopravních staveb a etapizací výstavby. 

 Počet obyvatel Turnova se v posledních letech pohybuje kolem čísla 14.500 s 
předpokládaným nárůstem dle odborného odhadu zpracovatele na 15.300 obyvatel v 
časovém horizontu 15 let. 

B. 2. Cíle ochrany a rozvoje hodnot 

ÚP Turnov se naplňují požadavky a podmínky pro koordinovaný a harmonický rozvoj města 
především v oblasti bydlení, administrativy, obchodu, výroby a skladování, dopravy a veřejných 
prostranství. Rozvoj města a celého řešeného území sleduje splnění následujících základních cílů 
a požadavků ochrany a rozvoje jeho hodnot: 

Kulturní hodnoty území 

 respektovat zapsané nemovité kulturní památky včetně lokomotivního depa na p. č. 
3888/44, 3888/47, 3888/52 a 3888/127 v k. ú. Turnov a objekty v památkovém zájmu 
vymezením ploch změn využití území s vhodným, nerušícím funkčním určením, 
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 rozmístěním ploch změn využití území a jejich regulací jsou respektovány urbanistické 
hodnoty území: centrum a dominanty, hladina zástavby, výška nové zástavby nenarušuje 
pohledové osy na dominanty, 

 vymezením ploch veřejné a ostatní sídelní zeleně a veřejných prostranství je respektován 
záměr na obnovu Františkánské zahrady a dalších veřejných prostranství s veřejnou zelení, 

 celé řešené správní území města Turnova, kterého se ÚP týká, je územím s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona o ochraně kulturních památek. Na řešeném území se nacházejí 
cenné archeologické lokality I. kategorie, zapsané do státního archeologického seznamu 
ČR. 

Přírodní hodnoty území 

 chránit a posilovat stávající přírodní a kulturně historické hodnoty chráněných prvků 
přírody a chráněných území, 

 chránit krajinný ráz a posilovat jeho přírodní a kulturní hodnoty, 

 stabilizovat plochy lesa s důrazem na lesy zvláštního určení a lesy ochranné, 

 stabilizovat plochy mimolesní zeleně, posilovat jejich zastoupení ve volné zemědělské 
krajině, 

 chránit zemědělský půdní fond I. a II. třídy ochrany jako přírodní bohatství, 

 zachovat a podporovat plnohodnotnou prostupnost krajiny, 

 zajistit ochranu před povodněmi umožněním navýšení přirozené retence v území a 
respektováním záplavového území, 

 respektovat sesuvná území a předcházet škodám na životním prostředí vyplývajícím 
z aktivace sesuvů, 

 klást důraz na kvalitní a zdravé životní prostředí, omezovat záměry v území tvořící zdroje 
znečištění, navrhovat plochy asanace k opětovnému ozdravění území. 

Civilizační hodnoty území 

Dopravní infrastruktura: 

(1) jsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury a zabezpečena jejich ochrana, 

(2) návrhem dopravní koncepce se zlepšuje využití a navrhuje rozvoj stávající dopravní 
infrastruktury, 

(3) nově navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou dopravně navázány na stávající 
a prodloužené místní komunikace, 

(4) návrhem dopravní koncepce města je respektována „Normová kategorizace krajských 
silnic II. a III. třídy“, kterou schválilo Zastupitelstvo LK. Jedná se o silnice II/283, která má 
návrhovou kategorijní šířku S 9,5/60, a II/610 s návrhovou kategorijní šířkou S 9/70 a dále 
silnice III/2797, III/27920, III/27926, III/2832, III/2834, III/28314, III/28315 a III/28719 s 
návrhovou kategorijní šířkou S 7,5/60, o silnici III/2835 s návrhovou kategorijní šířkou 
S 6,5/60, a o silnice III/01018, III/27927, III/2831 a III/28728, které mají návrhovou 
kategorijní šířku S 6,5/50, 
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(5) v návrhu dopravy je zpracováno koncepční řešení turistického koridoru Greenways Jizera 
na území města, jehož realizace a doplnění vybavením je zajištěna koridorem dopravní 
infrastruktury DI 101 

(6) problematika bezmotorové dopravy je řešena návrhem hlavních pěších a cyklistických 
tras, včetně požadavku na nutné minimální šířky těchto komunikací a koridorů, 

(7) návrh koncepce dopravy zahrnuje stávající plochy drážní dopravy a transformaci části 
drážních pozemků na polyfunkční území a plochy silniční dopravy, chrání koridory pro 
modernizaci tratí 070, 030 a 041,  

(8) návrhem odstavných ploch a jejich regulací je řešena potřeba veřejných parkovacích 
ploch. 

Technická infrastruktura: 

(1) Návrhem urbanistické koncepce je respektováno využití a účelný rozvoj stávající technické 
infrastruktury, její ochranná a bezpečnostní pásma. 

(2) Návrh nových zastavitelných ploch a ploch přestavby předpokládá rozvoj vodovodní sítě 
v okrajových částech území a v místech nově navrhovaných rozvojových lokalit. 

(3) Návrh soustředěné zástavby v Daliměřicích, Károvsku, Hruštici, Durychově a Na Kamenci 
předpokládá připojení na stávající čistírnu odpadních vod, rovněž u ostatních ploch změn 
využití území je řešeno napojení na stávající čistírnu odpadních vod, jsou zapracovány 
výstupy projektu Čistá Jizera. 

(4) Návrhem koncepce odkanalizování dešťových vod (dešťová kanalizace), především 
v obytných částech města s velkým podílem zpevněných ploch a v sesuvných územích, 
jsou vytvořeny základní předpoklady pro stabilizaci sesuvných území ve městě. 

(5) Provedením bilančních výpočtů je stanoven výhledový elektrický příkon navrhovaných 
lokalit pro výstavbu, navrženy možnosti jejich napojení na elektrické rozvody a potřebná 
zařízení pro zásobování elektrickou energií. 

(6) Na základě zpracované územní energetické koncepce města se podporuje intenzivní 
využití stávající energetické infrastruktury (zemní plyn a CZT). 

(7) Koncepce odpadového hospodářství města respektuje Plán odpadového hospodářství 
města. Navrženou koncepcí nakládání s odpady nejsou navrhovány plochy pro nové 
skládky komunálního odpadu, je respektován stávající systém, tj. svoz mimo řeš. území. 

Pro nové zastavitelné plochy a plochy přestavby, které budou vyžadovat vybudování dopravní 
nebo technické infrastruktury, jsou v grafické části dokumentace návrhu vyznačeny koridory 
dopravní a technické infrastruktury od bodů napojení. Inženýrské sítě jsou graficky znázorněny 
včetně uličních sítí. Zastavitelná plocha a plocha přestavby není graficky podrobněji řešena, 
pokud není tímto řešením zapotřebí vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit veřejně 
prospěšnou stavbu. Pro možnost posouzení kapacity technické infrastruktury je u zastavitelných 
ploch a ploch přestavby uvažováno s kalkulační velikostí pozemku 1000 m2 na 1 rodinný dům, 
včetně podílu na ploše veřejných komunikací.  
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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. 1. Způsob využití území města 

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž prostorové vymezení a 
funkce je patrná z výkresu č. 2: „Hlavní výkres“ v měřítku 1:5000. Vymezením nových 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině nedochází k výraznému narušení 
stávající urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny v řešeném území. 

C. 2. Urbanistická kompozice 

Stávající urbanistická kompozice je zachována. Je respektováno uspořádání města kolem 
historického jádra – centra, uliční síť, dominanty města, stávající charakter sídla a hladina 
zástavby. Územní plán Turnov (ÚP) stanovuje v kapitolách C a F podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě 
podmíněně přípustné využití). Dále ÚP Turnov stanovuje základní podmínky prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) a vymezuje koridory dopravních staveb. ÚP dále 
vymezuje plochy změn využití území a k obnově znehodnoceného území (tzv. brownfields). Při 
řešení ploch bydlení jsou diferencovány možnosti využití ploch pro rodinné domy, stavby rodinné 
rekreace i přípustnost dalšího účelu využití, drobných provozoven, ubytování, a to s regulativy 
bez snižování kvality prostředí okolních obytných ploch. 

C. 3. Koncepce uspořádání krajiny 

Ve vazbě na uspořádání krajiny řeší ÚP Turnov vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
v nezastavěném území, tj. zpravidla ploch orné půdy a trvalých travních porostů, ploch lesních, 
vodních a vodohospodářských a ploch zeleně. 

ÚP navrhuje koncepci uspořádání krajiny a ochrany životního prostředí v těchto tematických 
okruzích: 

 uspořádání krajiny 

 ochrana přírody a krajiny  

 prostupnost volné krajiny 

 ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 ochrana před povodněmi 

 ochrana nerostného bohatství, geologické jevy 

 hygiena životního prostředí 
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Koncepce uspořádání krajiny a ochrany životního prostředí v ÚP Turnov vychází zejména z těchto 
základních požadavků: 

(1) na kvalitu životního prostředí a přírodních zdrojů, 

(2) na prostupnost krajiny, 

(3) na zajištění ekologické stability a diverzity v území, 

(4) na ochranu krajinného rázu, 

(5) na stabilizaci chráněných prvků přírody, 

(6) na uvážený územní rozvoj sídel, 

(7) na vytvoření podmínek pro rekreační využití území, 

(8) na nezávadné životní prostředí. 

Jejím cílem je dosáhnout harmonie mezi těmito požadavky. 

Mimo zastavitelné území města se stanovuje, že v rámci pozemkových úprav lze měnit využití 
území bez nutnosti změny územního plánu, a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, 
trvalé travní porosty, vodní plocha a pozemky určené k plnění funkcí lesa; na těchto pozemcích 
zároveň umožňuje vybudování účelových komunikací zajišťujících přístup na ně a jejich dopravní 
obsluhu. Respektují se ochranná a bezpečnostní pásma od zařízení veřejné infrastruktury a 
patřičné vzdálenosti při navrhování funkčních ploch od stávajících hřbitovů, zemědělských areálů 
s provozovanou zemědělskou výrobou, která dosud nemají stanoveno ochranné pásmo.  

Koncepce uspořádání krajiny a ochrany životního prostředí je vymezena ve výkresu č. 2: Hlavní 
výkres.  

C. 4. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

ÚP Turnov se vymezují zastavitelné plochy a plochy přestavby. Každá z navrhovaných ploch má 
vymezenu svoji funkci (účel) a podmínky využití formou regulativů. Systém vymezení a podmínek 
využití ploch s rozdílným využitím je podrobně specifikován v kapitole F. textové části ÚP a 
zakreslen v hlavním výkresu č. 2: “Hlavní výkres: urbanistická koncepce, koncepce uspořádání 
krajiny“. ÚP Turnov se vymezují následující zastavitelné plochy a plochy přestavby: 

TAB. 1A: SOUPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH (Z) 
Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter plochy 
Z Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

BV Z3 BV-Z3 Z Malý Rohozec 20404 

VZ Z11 VZ-Z11 Z Bukovina u Turnova 1288 

BV Z13 BV-Z13 Z Malý Rohozec 4541 

BV Z17 BV-Z17 Z Malý Rohozec 3802 

BV Z20 BV-Z20 Z Malý Rohozec 10175 

BV Z24 BV-Z24 Z Malý Rohozec 1077 

BV Z26 BV-Z26 Z Bukovina u Turnova 2289 

BV Z28 BV-Z28 Z Bukovina u Turnova 1269 

BV Z30 BV-Z30 Z Bukovina u Turnova 3488 

BV Z32 BV-Z32 Z Malý Rohozec 1507 

VZ Z35 VZ-Z35 Z Bukovina u Turnova 2116 

BV Z37 BV-Z37 Z Bukovina u Turnova 1465 

RR Z38 RR-Z38 Z Bukovina u Turnova 210 

BV Z39 BV-Z39 Z Malý Rohozec 528 
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BV Z42 BV-Z42 Z Daliměřice 3878 

BV Z46 BV-Z46 Z Daliměřice 3865 

VP Z52 VP-Z52 Z Daliměřice 61916 

TI Z57 TI-Z57 Z Bukovina u Turnova 716 

TI Z59 TI-Z59 Z Bukovina u Turnova 214 

OK Z66 OK-Z66 Z Turnov 6868 

DS Z74 DS-Z74 Z Turnov 7806 

BI Z75 BI-Z75 Z Turnov 22305 

BI Z76 BI-Z76 Z Turnov 4616 

BI Z77 BI-Z77 Z Turnov 12989 

MK Z78 MK-Z78 Z Turnov 20757 

BI Z79 BI-Z79 Z Turnov 16311 

BI Z80 BI-Z80 Z Turnov 23627 

BI Z81 BI-Z81 Z Turnov 18052 

BI Z88 BI-Z88 Z Turnov 714 

OV Z91 OV-Z91 Z Turnov 2263 

BI Z92 BI-Z92 Z Turnov 7673 

OS Z94 OS-Z94 Z Turnov 1103 

DS Z96 DS-Z96 Z Turnov 699 

BI Z98 BI-Z98 Z Turnov 13841 

BS Z99 BS-Z99 Z Turnov 1643 

BI Z100 BI-Z100 Z Turnov 501 

BI Z102 BI-Z102 Z Turnov 7116 

BS Z103 BS-Z103 Z Turnov 1010 

BS Z104 BS-Z104 Z Turnov 8103 

BI Z105 BI-Z105 Z Turnov 14937 

BI Z106 BI-Z106 Z Turnov 2742 

OV Z108 OV-Z108 Z Turnov 6240 

OS Z110 OS-Z110 Z Turnov 3785 

BI Z111 BI-Z111 Z Turnov 1868 

BS Z112 BS-Z112 Z Turnov 4393 

BI Z114 BI-Z114 Z Turnov 15201 

MK Z116 MK-Z116 Z Turnov 16364 

BI Z117 BI-Z117 Z Turnov 4173 

BI Z118 BI-Z118 Z Turnov 2172 

BI Z119 BI-Z119 Z Turnov 539 

TI Z120 TI-Z120 Z Turnov 120 

BI Z122 BI-Z122 Z Turnov 874 

BS Z123 BS-Z123 Z Turnov 1266 

BS Z124 BS-Z124 Z Turnov 1110 

VS Z126 VS-Z126 Z Turnov 42940 

BI Z129 BI-Z129 Z Turnov 11488 

DS Z131 DS-Z131 Z Turnov 5911 

BI Z133 BI-Z133 Z Turnov 1461 

BS Z143 BS-Z143 Z Turnov 1588 

BI Z144 BI-Z144 Z Turnov 3690 

OV Z145 OV-Z145 Z Turnov 1011 

BI Z146 BI-Z146 Z Turnov 10956 

BI Z149 BI-Z149 Z Turnov 11013 

PV Z153 PV-Z153 Z Turnov 733 
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VS Z154 VS-Z154 Z Turnov 28943 

BV Z155 BV-Z155 Z Turnov 3289 

BS Z156 BS-Z156 Z Turnov 384 

DS Z157 DS-Z157 Z Turnov 1592 

BS Z162 BS-Z162 Z Turnov 1626 

BS Z163 BS-Z163 Z Turnov 14172 

VP Z167 VP-Z167 Z Turnov 41924 

OK Z169 OK-Z169 Z Turnov 8734 

PV Z172 PV-Z172 Z Turnov 2036 

MK Z177 MK-Z177 Z Turnov 2288 

BV Z178 BV-Z178 Z Turnov 8039 

BV Z179 BV-Z179 Z Turnov 12787 

MK Z184 MK-Z184 Z Turnov 3509 

BV Z185 BV-Z185 Z Turnov 5511 

BI Z187 BI-Z187 Z Turnov 7865 

BV Z190 BV-Z190 Z Turnov 6086 

BV Z191 BV-Z191 Z Turnov 4747 

BV Z192 BV-Z192 Z Turnov 1347 

BI Z193 BI-Z193 Z Turnov 5276 

BI Z197 BI-Z197 Z Turnov 799 

BI Z199 BI-Z199 Z Turnov 7239 

BI Z200 BI-Z200 Z Turnov 11836 

BI Z202 BI-Z202 Z Turnov 6233 

BI Z203 BI-Z203 Z Turnov 2694 

MK Z204 MK-Z204 Z Turnov 1659 

OK Z205 OK-Z205 Z Turnov 11035 

MK Z207 MK-Z207 Z Turnov 1447 

BI Z209 BI-Z209 Z Turnov 6601 

MK Z211 MK-Z211 Z Turnov 2383 

OK Z212 OK-Z212 Z Turnov 2238 

BS Z213 BS-Z213 Z Turnov 5575 

BI Z214 BI-Z214 Z Turnov 581 

BI Z217 BI-Z217 Z Turnov 19052 

BI Z218 BI-Z218 Z Turnov 795 

BS Z219 BS-Z219 Z Turnov 2344 

BI Z223 BI-Z223 Z Turnov 12387 

PV Z226 PV-Z226 Z Turnov 653 

BI Z228 BI-Z228 Z Turnov 5682 

BS Z229 BS-Z229 Z Turnov 871 

BI Z232 BI-Z232 Z Turnov 13787 

DS Z234 DS-Z234 Z Turnov 687 

BS Z235 BS-Z235 Z Turnov 8161 

MK Z236 MK-Z236 Z Turnov 10517 

BS Z238 BS-Z238 Z Turnov 5398 

BS Z245 BS-Z245 Z Turnov 2931 

BI Z249 BI-Z249 Z Turnov 15383 

OV Z251 OV-Z251 Z Turnov 4105 

BI Z256 BI-Z256 Z Turnov 11241 

DS Z257 DS-Z257 Z Turnov 2150 

MK Z259 MK-Z259 Z Turnov 720 
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BI Z260 BI-Z260 Z Turnov 1743 

BI Z263 BI-Z263 Z Turnov 14269 

BI Z266 BI-Z266 Z Turnov 18764 

BV Z268 BV-Z268 Z Mašov u Turnova 3286 

DS Z270 DS-Z270 Z Turnov 5211 

BI Z271 BI-Z271 Z Turnov 5719 

MK Z272 MK-Z272 Z Turnov 1604 

BV Z275 BV-Z275 Z Turnov 1734 

BI Z277 BI-Z277 Z Turnov 2949 

BI Z278 BI-Z278 Z Turnov 3107 

MK Z281 MK-Z281 Z Turnov 1268 

BV Z282 BV-Z282 Z Turnov 3677 

BV Z283 BV-Z283 Z Turnov 2367 

BV Z284 BV-Z284 Z Mašov u Turnova 1748 

MK Z286 MK-Z286 Z Turnov 2005 

BI Z288 BI-Z288 Z Mašov u Turnova 5843 

BI Z290 BI-Z290 Z Turnov 12160 

BV Z292 BV-Z292 Z Turnov 8811 

BV Z293 BV-Z293 Z Mašov u Turnova 1351 

BV Z297 BV-Z297 Z Mašov u Turnova 2393 

BV Z307 BV-Z307 Z Mašov u Turnova 4630 

BV Z312 BV-Z312 Z Mašov u Turnova 12091 

BV Z313 BV-Z313 Z Mašov u Turnova 1874 

BV Z322 BV-Z322 Z Mašov u Turnova 18603 

BV Z323 BV-Z323 Z Mašov u Turnova 933 

BV Z325 BV-Z325 Z Mašov u Turnova 1986 

DS Z329 DS-Z329 Z Mašov u Turnova 237 

BV Z331 BV-Z331 Z Mašov u Turnova 1030 

OV Z336 OV-Z336 Z Mašov u Turnova 1982 

VP Z340 VP-Z340 Z Mašov u Turnova 24838 

BV Z345 BV-Z345 Z Malý Rohozec 624 

BV Z347 BV-Z347 Z Mašov u Turnova 5172 

OS Z349 OS-Z349 Z Malý Rohozec 2458 

BV Z350 BV-Z350 Z Mašov u Turnova 1692 

BV Z351 BV-Z351 Z Mašov u Turnova 2931 

BV Z352 BV-Z352 Z Mašov u Turnova 1352 

BV Z353 BV-Z353 Z Daliměřice 1366 

BV Z355 BV-Z355 Z Bukovina u Turnova 5755 

BV Z356 BV-Z356 Z Bukovina u Turnova 1291 

BV Z357 BV-Z357 Z Bukovina u Turnova 1779 

BV Z358 BV-Z358 Z Malý Rohozec 1270 

BV Z359 BV-Z359 Z Mašov u Turnova 924 

BV Z360 BV-Z360 Z Mašov u Turnova 1574 

BI Z361 BI-Z361 Z Turnov 339 

BV Z368 BV-Z368 Z Mašov u Turnova 4457 

BV Z369 BV-Z369 Z Mašov u Turnova 2831 

BV Z371 BV-Z371 Z Mašov u Turnova 3879 

BV Z372 BV-Z372 Z Mašov u Turnova 2746 

BV Z373 BV-Z373 Z Turnov 4087 

BV Z374 BV-Z374 Z Mašov u Turnova 13982 
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BV Z375 BV-Z375 Z Mašov u Turnova 991 

BV Z378 BV-Z378 Z Bukovina u Turnova 619 

DS Z385 DS-Z385 Z Turnov 6043 

BI Z391 BI-Z391 Z Turnov 3270 

MK Z392 MK-Z392 Z Turnov 326 

BI Z394 BI-Z394 Z Turnov 11571 

BV Z399 BV-Z399 Z Turnov 4730 

BV Z400 BV-Z400 Z Bukovina u Turnova 913 

BV Z401 BV-Z401 Z Bukovina u Turnova 1429 

BV Z403 BV-Z403 Z Bukovina u Turnova 819 

BV Z404 BV-Z404 Z Mašov u Turnova 2069 

BV Z405 BV-Z405 Z Mašov u Turnova 1504 

BV Z407 BV-Z407 Z Mašov u Turnova 883 

BV Z408 BV-Z408 Z Mašov u Turnova 3776 

BS Z412 BS-Z412 Z Turnov 2601 

RZ Z414 RZ-Z414 Z Bukovina u Turnova 468 

BV Z415 BV-Z415 Z Mašov u Turnova 1200 

BV Z416 BV-Z416 Z Mašov u Turnova 3254 

BI Z417 BI-Z417 Z Turnov 3652 

BV Z418 BV-Z418 Z Mašov u Turnova 2211 

BI Z419 BI-Z419 Z Turnov 2370 

VP Z421 VP-Z421 Z Daliměřice 14751 

BV Z422 BV-Z422 Z Daliměřice 1570 

BI Z424 BI-Z424 Z Daliměřice 2107 

OK Z425 OK-Z425 Z Turnov 21903 

BV Z426 BV-Z426 Z Mašov u Turnova 600 

BV Z427 BV-Z427 Z Mašov u Turnova 6582 

BI Z428 BI-Z428 Z Turnov 1717 

W Z432 W-Z432 Z Turnov 16968 

OV Z435 OV-Z435 Z Malý Rohozec 1560 

BV Z1-Z02 BV-Z1-Z02 Z Malý Rohozec 2177 

MK Z1-Z03 MK-Z1-Z03 Z Daliměřice 62194 

BI Z1-Z11 BI-Z1-Z11 Z Turnov 1444 

BV Z1-Z12 BV-Z1-Z12 Z Mašov u Turnova 1557 

BI Z1-Z19 BI-Z1-Z19 Z Turnov 45183 

BS Z1-Z26 BS-Z1-Z26 Z Turnov 627 

BI, BS Z1-Z31 BS-Z1-Z31 Z Daliměřice 280639 

DS Z1-Z33 DS-Z1-Z33 Z Turnov 869 

OV Z1-Z34 OV-Z1-Z34 Z Daliměřice 10572 

MK Z1-Z35 MK-Z1-Z35 Z Turnov 214 

OV Z3-Z1 OV-Z3-Z1 Z Daliměřice 15059 

VP Z3-Z2 VP-Z3-Z2 Z Daliměřice 3461 
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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 2240 

BS Z6-P11 BS-Z6-P11 P Turnov 11929 

C. 5. Vymezení systému sídelní zeleně 

Sídelní zeleň města Turnov je vytvářena následujícími druhy ploch s rozdílným způsobem využití: 

a) ZV – zeleň na veřejných prostranstvích 

b) ZSP – zeleň sídelní a přírodního charakteru 

c) NL – plochy lesní 

d) NS – plochy nezastavěného území – smíšené 

e) Z – orná půda, trvalé travní porosty 

Součástí systému zeleně města Turnov jsou dále významné krajinné prvky (registrované i 
definované § 3, písm. B) zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů), památné stromy a stromořadí a přechodně chráněné plochy. Výše uvedený systém 
zeleně doplňuje zeleň v plochách s jinou dominantní funkcí, např. sídlištní zeleň na plochách 
bydlení v bytových domech, nebo doprovodná či izolační zeleň na plochách dopravní 
infrastruktury, či na plochách výroby a skladování, plochách občanského vybavení, apod. Stávající 
i nově navržené plochy zeleně jsou zakresleny s uvedením jejich funkce ve výkresu č. 2: Hlavní 
výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny. 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 

     JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

     INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 

     VYUŽITÍ 

Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, a to: 

D.1. dopravní infrastruktura 

D.2. technická infrastruktura  

D.3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu, ochranu obyvatelstva  

D.4. veřejné prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu 

D.5. plochy a zařízení pro ochranu obyvatel 
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Prostorové vymezení ploch a koridorů veřejné vybavenosti území je uvedeno systematicky a 
včetně základních podmínek pro jejich umístění v následujících kapitolách D. 1. 1 – D. 5. 6. Územní 
vymezení řešení veřejné vybavenosti území je zakresleno ve výkresu č. 3 „Výkres dopravní 
infrastruktury“, č. 4: „Výkres technické infrastruktury“ a č. 2: „Hlavní výkres: urbanistická 
koncepce, koncepce uspořádání krajiny“.  

D. 1. Dopravní infrastruktura 

D. 1. 1. Železniční doprava  

a) ÚP zachovává stávající systém kolejové dopravy a respektuje jeho ochranná pásma. 

b) ÚP stabilizuje plochy DZ pro modernizaci tratí 030, 070 a 041. 

Územně chránit koridory upřesněné ze ZÚR LK: 

Koridory mezinárodního významu 

Železniční spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko 

Vymezení: 

ŽD8_D26/1 úsek hranice SK/LK – Turnov, optimalizace a dílčí přeložka jednokolejné trati, 
elektrizace 

ŽD8_D26/2 úsek Turnov – Čtveřín, optimalizace, elektrizace, zdvojkolejnění úseku 

Koridory republikového významu 

Napojení na Královéhradecký kraj: 

Železniční spojení Turnov – Jičín – Hradec Králové 

Vymezení: 

D29A úsek Turnov – Rovensko pod Troskami, modernizace jednokolejné trati s novostavbami 
dílčích úseků, elektrizace. 

Vymezené koridory umožní v dalších fázích projektové přípravy upřesnit modernizační resp. 
Optimalizační opatření na železničních tratích v rámci těchto koridorů, které jsou zakresleny 
v Hlavním výkresu a Výkresu dopravní infrastruktury: 

 v koridorech je nutno v dalších fázích projektové přípravy prokázat potenciální vliv 
veškerých činností na možnost modernizace resp. optimalizace železničních tratí při 
dosažení požadovaných parametrů a současně prokázat potencionální vliv hluku 
z provozu na okolní plochy, 

- do vydání ÚR na modernizační resp. optimalizační opatření na železničních tratích ve 
vymezených koridorech umisťovat stavby pouze v odůvodněném veřejném zájmu – např. 
technická a dopravní infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň, které podstatně nenaruší 
budoucí realizaci záměrů, další záměry musí zajistit a respektovat podmínky Ministerstva 
dopravy ČR. 

Vytvořit územní předpoklady pro vytvoření železničního uzlu Turnov v rámci stabilizovaných 
ploch drážní dopravy (DZ). 
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D. 1. 2. Silniční doprava 

ÚP upřesňuje koridor kapacitní silnice S5 vymezený v PÚR ČR a ZÚR LK – koridor S5_D01C úsek 
Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK. 

Koridor na území Turnova vychází z MÚK Přepeře (z větší části na území obce Přepeře), vede 
souběžně se stávající trasou elektrického vedení, prochází východně od Nudvojovic podél areálu 
firmy Kamax s.r.o. a mostem přechází řeku Jizeru. Dalším mostem překračuje říčku Libuňku a 
silnici III/27926 (ulice Sobotecká), kde vstupuje na k.ú. Mašov u Turnova, vede ve svahu nad 
údolím Libuňky přes stávající zahrádkářkou kolonii (navržen tunel Pelešany v délce 800 m). 
V místní části Pelešany mostem přes železniční trať č. 041 Turnov – Jičín a silnici I/35 přechází do 
prostoru Valdštejnska, kde je za areálem firmy Trevos umístěna MÚK Valdštejnsko. 

Koridor S5_D01C kapacitní silnice S5 (I/35) umožní v dalších fázích projektové přípravy upřesnit 
umístění trasy silnice v rámci tohoto koridoru, při dosažení požadovaných parametrů bez ohledu 
na stanovené využití koridorem dotčených ploch, koridor je zakreslen v Hlavním výkresu a 
Výkresu dopravní infrastruktury: 

- v koridoru je nutno v dalších fázích projektové přípravy prokázat potenciální vliv veškerých 
činností na možnost umístění kapacitní silnice při dosažení požadovaných parametrů 
stanovených její kategorizací vč. prostoru pro bezmotorovou dopravu, napojení křižovatek 
a sjezdů k navazujícím plochám, doprovodnou zeleň a protihluková opatření a současně 
prokázat potenciální vliv hluku z dopravního provozu na okolní plochy, 

- do vydání ÚR na umístění kapacitní silnice ve vymezeném koridoru umisťovat stavby 
pouze ve zvláště odůvodněném veřejném zájmu – např. technická a dopravní 
infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň, které podstatně nenaruší budoucí realizaci 
záměru, 

- po upřesnění umístění kapacitní silnice v ÚR budou mít zbývající plochy v koridoru mimo 
plochu silniční dopravy (DS) využití stanovené v ÚP resp. Stejné využití jako plochy na ně 
navazující mimo vymezený koridor, 

- kapacitní silnice včetně souvisejících staveb je zařazena mezi VPS, do VPS jsou zahrnuty 
veškeré pozemky, resp. Jejich části dotčené koridory. 

Územní plán dále vymezuje plochy následujících staveb dopravní infrastruktury pro silniční 
dopravu: 

a) Plochu DS – Z270 pro vybudování křižovatky Na Kamenci pro napojení ulice na Kamenci 

na stávající silnici I/35 s možností odbočení všemi směry. 

b) Plochu DS – Z74 pro nový výjezd ze silnice I/10 do ulice Fučíkovy. 

c) Plochy DS – Z29, Z131, Z157, Z329 pro úpravy hlavních dopravních prostorů silnic II. a III. 

Třídy (homogenizace). 

d) Plochu DS – Z385 pro vybudování místní komunikace s funkcí obchvatu centra v trase 

Okružní křižovatka Sobotecká – Koňský trh – křížení s ulicí Palackého. 

e) Plochu DS – Z5 pro rozšíření účelové komunikace Malý Rohozec – Mokřiny a přeřazuje ji 

do místních komunikací. 

f) Pro dopravní obsluhu rozvojových lokalit jsou navrženy plochy pro umístění místních 

komunikací. Minimální šířka dopravního prostoru místních komunikací je stanovena na 

10m. 
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ÚP vymezuje územní rezervu pro komunikaci, odlehčující centrum města: 

a) ÚR 8 pro stavbu jihovýchodního obchvatu centra města údolím Stebenky. 

D. 1. 3. Veřejná doprava 

a) Koncepce veřejné dopravy se nemění. 

b) Respektovat stávající vedení linek veřejné autobusové dopravy včetně polohy a 
rozmístění autobusových zastávek s časovou dostupností do 8 minut z převážné části 
obytných území. 

D. 1. 4. Pěší a cyklistická doprava 

a) Územní plán vymezuje regionálně významnou cyklotrasu „Greenway Jizera“, jejíž 
realizace jako cyklostezky v úseku z Dolánek západním směrem je zajištěna koridorem 
dopravní infrastruktury DI 101. 

b) Územní plán vymezuje nové místní cyklotrasy.  

c) Územní plán ukládá vytvářet podmínky pro rozvoj každodenní i rekreační pěší a cyklistické 
dopravy s cílem postupné segregace od motorové dopravy a převádění do samostatných 
stezek a tras. 

d) Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství pro pěší a cyklistickou dopravu. 

D. 1. 5. Doprava v klidu a dopravní zařízení 

a) Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury (DS) pro umístění nových 
parkovacích ploch: DS – Z234 Výšinka, Rubínová a DS – Z257 Mašov, u Libuňky. 

b) Územní plán vymezuje nová parkoviště na veřejných prostranstvích, vyznačená ve výkrese 
dopravní infrastruktury: PV – Z226 Výšinka, Rubínová a PV – Z172 Sobotecká za ZŠ. 

c) Územní plán nevymezuje nové plochy pro dopravní zařízení. 

D. 2. Technická infrastruktura 

ÚP vymezuje 3 rozvojové plochy: dvě pro malé vodní elektrárny v Dolánkách TI – Z57 a Z59 a 
jednu pro trafostanici TI – Z120 na Károvsku. 

D. 2. 1. Zásobování vodou 

a) Při budování nových vodovodů a jejich zařízení postupovat v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 

b) Pro zásobování vodou využít stávající zdroje, které mají dostatečnou kapacitu. 

c) Navrhované vodovodní řady jsou vedeny ve veřejných prostorech (s výjimkou 
vodovodního řadu Ohrazenice – Průmyslová zóna Vesecko – Malý Rohozec). 

d) ÚP vymezuje trasu propojovacího vodovodního řadu Ohrazenice – Průmyslová zóna 
Vesecko – Malý Rohozec (TI2 – viz VPS). 

D. 2. 2. Kanalizace 

a) Při budování nových kanalizací a jejich zařízení postupovat v souladu s Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 

b) Veškeré splaškové odpadní vody z rozvojových ploch přivádět na centrální ČOV Turnov. 



Územní plán Turnov Změna č.6 – změnový text   

  19 

 

 

c) Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch soukromých pozemků zachycovat přímo na 
těchto pozemcích, svedení do dešťové kanalizace povolit pouze v jihovýchodní části 
rozvojové plochy Durychov – Na Kamenci s ohledem na blízkost sesuvných území. 

d) Dešťové vody z komunikací a veřejných prostranství musí být zasakovány co nejblíže místa 
spadu, nebo svedeny do vhodného recipientu. Výjimka je přípustná pouze se souhlasem 
správce kanalizace. 

e) V jihovýchodní části rozvojové plochy Durychov – Na Kamenci vybudovat oddílnou 
kanalizaci, dešťové vody odvést do Libuňky za podmínek, schválených správcem vodního 
toku. 

D. 2. 3. Zásobování elektrickou energií 

a) ÚP respektuje ochranná pásma stávajících i nově budovaných elektrických vedení a 
rozvodných zařízení. 

b) ÚP navrhuje nové distribuční trafostanice 35/0,4. Plochy pro trafostanice a trasy připojení 
ke stávající síti musí být upřesněny a vymezeny v územním řízení. 

D. 2. 4. Zásobování plynem 

a) ÚP respektuje ochranná a bezpečnostní pásma stávajících i nově budovaných plynovodů 
a plynárenských zařízení. 

b) Rozvojové plochy napojit na stávající STL plynovody s NTL regulací u každého objektu. 

c) Zemní plyn považovat nadále za hlavní topné médium. 

D. 2. 5. Vytápění 

a) Stávající systém CZT zůstane zachován, pro zásobování výstavby na rozvojových plochách 
teplem využít výkonovou rezervu stávajících výtopen. 

b) Energetickou koncepci navržených rozvojových ploch založit zásadně na dvojcestném 
zásobování energiemi a to: 

(1) elektrická energie + zemní plyn 

(2) elektrická energie + CZT 

(3) elektrická energie + ekologická paliva nezávislá na sítích 

D. 2. 6. Telekomunikace a radiokomunikace 

a) ÚP respektuje ochranná pásma komunikačních zařízení a vedení. 

b) Stávající systém vyhovuje i pro návrhové období a zůstane zachován. 

D. 2. 7. Odpadové hospodářství 

c) Stávající systém nakládání s odpady ÚP nemění. 

d) ÚP respektuje plán odpadového hospodářství města a kraje. 

D. 3. Občanské vybavení 

ÚP se vymezují následující nové plochy občanského vybavení: 
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D. 3. 1. Komerční zařízení (OK) 

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

D. 3. 2. Tělovýchova a sport (OS) 

ÚP vymezuje 3 plochy: Z94 Hruštice, Z110 Hruštice, Z349 Rohozec, 

D. 3. 3. Občanské vybavení (OV)  

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

ÚP vymezuje 7 ploch: Z91 Hruštice, Z108 Alešova, Z145, Z251 hvězdárna, Z336 pod Valdštejnem, 
Z1-P04, Z3-Z1 a Z435. 

D. 4. Veřejná prostranství (PV) 

ÚP vymezuje 3 plochy: Z153 u muzea, Z172 Sobotecká za ZŠ, Z226 Výšinka, Rubínová. 

D. 5. Ochrana obyvatelstva 

Seznamy standardních rizik ohrožení obyvatelstva (analýza rizik – např. povodně, větrné smrště, 
přívalový déšť a povodeň, sněhová kalamita, přírodní požáry), rizikových zařízení, zdrojů 
k zajištění bezpečnosti, hospodářských opatření pro krizové stavy, zón havarijního plánování aj. 
jsou součástí Havarijního a krizového plánu Libereckého kraje. 

Potřeby civilní ochrany a její materiální zabezpečení budou zajišťovány podle schváleného 
Havarijního plánu města a podle Havarijního a krizového plánu Libereckého kraje.  

Jako zdroj vody pro hašení se navrhuje využít: 

- hydranty osazené na veřejných vodovodních řadech, pokud to bude technicky možné a 
pokud budou vyhovovat svými parametry (dimenze potrubí, hydrostatický tlak aj.) a svým 
umístěním vzhledem k zástavbě, 

- přírodní i umělé vodní plochy a toky s vyhovujícími parametry jako jsou např. jejich objem, 
průtok, dostupnost požární technikou a vzdálenost od zástavby. 

Všechna navržená odběrná místa jsou dostupná pro požární techniku po silnicích II. a III. Třídy 
nebo po zpevněných místních komunikacích. 

Pozemní komunikace budou navrhovány a realizovány tak, aby umožňovaly zásah těžkou mobilní 
požární technikou.  

OCHRANA ÚZEMÍ V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní  

Při změnách využití území bude zohledněna možnost vzniku mimořádné události, při níž je 
vyhlášen III. Stupeň nebo zvláštní stupeň poplachu při průlomové vlně vzniklé porušením hráze 
vodního díla Josefův Důl a Souš (mimo řešené území). V zastavěném území může přívalová vlna 
ohrozit území podél toku Jizery, místa, stavby a zařízení přilehlé k toku a ohrožené povodní budou 
ochráněny stavebními úpravami, zvýšenou pozornost bude věnována místům s omezenou 
průtočností (mosty). Území zvláštní povodně pod vodním dílem je zakreslené v Koordinačním 
výkresu. 
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Nezbytná opatření v případě zvláštní povodně budou prováděna podle Havarijního a Krizového 
plánu Libereckého kraje, resp. Dalších plánů řešící možnost vzniku zvláštní povodně (např. Plán 
ochrany území správního obvodu Libereckého kraje pod vodním dílem Josefův Důl před zvláštní 
povodní aj.). Vzhledem k časovému průběhu průchodu průlomové vlny a jejímu ničivému 
potenciálu bude ochrana území zaměřena zejména na zajištění včasného varování a informování 
a následné evakuace osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně 
strojů a materiálu k zachování nutné výroby a rovněž nebezpečných látek z předpokládaného 
zasaženého území 

Zóny havarijního plánování  

Zóny havarijního plánování se nestanovují. 

Budou respektovány zóny ohrožení, zejména u výrobních provozů, skladových areálů, čerpacích 
stanic PHM i zařízení občanského vybavení, kde se používají ve větším množství nebezpečné 
chemikálie, hořlaviny, radioaktivní látky apod. (zóny ohrožení a seznam ohrožujících objektů jsou 
uvedeny v Havarijním plánu LK). Pro činnosti a opatření při vzniku mimořádné události v zóně 
ohrožení budou využity postupy z Havarijního a Krizového plánu Libereckého kraje. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Stálé úkryty se nevymezují, zvláštní požadavky z hlediska ukrytí obyvatelstva se nestanovují, 
v případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí obyvatel v mírové době budou využity 
přirozené ochranné vlastnosti staveb a budou provedeny úpravy proti pronikání nebezpečných 
látek. Pro případné ukrytí obyvatel v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného 
stavu budou využity jako improvizované úkryty podzemní prostor\ (suterén\) obytných domů a 
vhodných objektů občanského vybavení. 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování  

Pro přechodné krátkodobé ubytování evakuovaných osob postižených mimořádnou situací 
budou využity přijímací a evakuační zařízení zobrazená v Koordinačním výkresu (základní školy a 
tělocvičny – ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova, ZŠ Alšova). 

Skladování materiálu CO a humanitární pomoci 

Materiály civilní ochrany a humanitární pomoci nejsou na území města skladovány. V případě 
potřeby budou zřízena výdejní centra a to v objektech města a hasičských zbrojnicích. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy 

Jako plocha pro vyvezení nebezpečných látek v případě mimořádné události či ohrožení obyvatel 
je určen areál Technických služeb, pozemek parc. Č. 698/1 v k.ú. Daliměřice.  

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádných událostech  

V případě mimořádných událostí zařazených do zvláštního stupně poplachu (IV. Stupeň) budou 
záchranné a likvidační práce prováděny pomocí základních a ostatních složek IZS, včetně užití sil 
a prostředků z jiných krajů. Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události 
a při provádění záchranných a likvidačních prací a krizového řízení bude řešen v souladu 
s Havarijním a Krizovým plánem Libereckého kraje. Nakládání s uhynulými zvířaty bude řešeno 
s příslušnými útvary Státní veterinární správy ČR, nejbližší zařízení je v Ralsku – Borečku. 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území  
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Na území obce nebudou umisťovány provozy se sklady a kapacitními zásobníky expanzivních, 
hořlavých nebo chemických látek tak, aby v případě havárie ohrozily obytné území.  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude prováděno z hydrantových hlavic osazených ve 
vzdálenosti cca 150 m na zásobovacích řadech veřejného vodovodu, případně cisternami s pitnou 
vodou s dostupných zdrojů distributora po silniční síti města Turnov do prostoru distribuce na 
veřejných prostranstvích města, vymezených ve výkresu č. 2: „Hlavní výkres: urbanistická 
koncepce, koncepce uspořádání krajiny“. Doplňkovým zdrojem pitné vody bude i dodávka balené 
vody. 

Nouzové zásobování vodou včetně průběžné kontroly kvality vody je dále možné provádět ze 
soukromých studen. 

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií bude řešeno dle provozního řádu správce 
sítě. 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

    S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 

    A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO 

    SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 

    PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, 

    REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN APOD. 

E. 1. Uspořádání krajiny včetně vymezení ploch změn v krajině 

Koncepce uspořádání krajiny zachovává polyfunkční charakter krajiny, který podporuje její 
vyvážené hospodářské a rekreační využití, a současně chrání stávající ekologicky a esteticky 
cenné prvky krajiny. 

Pro řešení uspořádání krajiny jsou v územním plánu uplatňovány tyto zásady: 

 Zajištění ochrany stávajících přírodních a přírodně blízkých ploch zvyšujících ekologickou 
stabilitu a diverzitu krajiny. Stabilizace chráněných prvků přírody. 

 Zajištění plnohodnotné prostupnosti krajiny.   

 Zajištění podmínek pro vytvoření polyfunkčního charakteru krajiny, který zajišťuje 
vyvážené hospodářské a rekreační využití, spolu s ochranou stávajících ekologicky a 
esteticky cenných prvků krajiny. 

 Zajištění ochrany území hodnotných z pohledu krajinného rázu, v ostatních územích 
zajištění podmínek pro navýšení hodnot krajinného rázu (zejm. systémem sídelní a 
doprovodné zeleně, prostorovou regulací). 

 Vymezení zastavitelných ploch musí vyhovět požadavkům na vnitřní funkčnost sídel, 
minimalizaci záborů nejkvalitnější zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí 
lesa a zachování uceleného obrazu sídel při respektování pohledových horizontů. 

Uspořádání krajiny je vymezeno ve výkresu č. 2: Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce 
uspořádání krajiny. 
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TAB. 1C: SOUPIS PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ (K) 
Způsob 
využití Kód plochy v ZČÚ 

Označení 
plochy 

Charakter plochy 
K Katastrální území 

Výměra 
plochy v m2 

ZSP K71 ZSP-K71 K Turnov 2828 

ZSP K82 ZSP-K82 K Turnov 17983 

ZSP K84 ZSP-K84 K Turnov 476 

ZV K85 ZV-K85 K Turnov 20042 

ZSP K87 ZSP-K87 K Turnov 20990 

ZSP K93 ZSP-K93 K Turnov 2532 

ZSP K95 ZSP-K95 K Turnov 829 

ZSP K97 ZSP-K97 K  312 

ZV K101 ZV-K101 K Turnov 10301 

ZSP K107 ZSP-K107 K Turnov 4819 

ZV K118 ZV-K118 K Turnov 14235 

ZSP K130 ZSP-K130 K Turnov 1978 

ZV K132 ZV-K132 K Turnov 10370 

ZSP K134 ZSP-K134 K Turnov 2058 

ZSP K140 ZSP-K140 K Turnov 1815 

ZSP K188 ZSP-K188 K Turnov 1715 

ZSP K201 ZSP-K201 K Turnov 11094 

ZSP K205 ZSP-K205 K Turnov 7045 

ZSP K227 ZSP-K227 K Turnov 1038 

ZSP K230 ZSP-K230 K  324 

ZSP K231 ZSP-K231 K Turnov 12200 

ZSP K237 ZSP-K237 K  244 

ZSP K242 ZSP-K242 K  856 

ZSP K247 ZSP-K247 K Turnov 15240 

ZSP K261 ZSP-K261 K Turnov 6677 

ZSP K289 ZSP-K289 K Turnov 56156 

ZSP K121 ZSP-K121 K Turnov 2782 

ZSP K365 ZSP-K365 K Turnov 343 

ZSP K366 ZSP-K366 K Turnov 913 

ZV Z1-K32 ZV-Z1-K32 K Daliměřice 41284 

E. 2. Ochrana přírody a krajiny 

Ve správním území města Turnov se nachází řada chráněných prvků přírody. Jedná se zejména o 
tyto: evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Průlom Jizery u Rakous a Podtrosecká 
údolí, Chráněná krajinná oblast Český ráj (v řešeném území vymezena 1. až 4. zóna), přírodní 
rezervace Na hranicích a Hruboskalsko, přechodně chráněné plochy (V Kalužníku, Hamáčkův kout 
a U Hliníku), významné krajinné prvky registrované (Farářství, V Teplici, Profil u Dolánek, 
Mokřiny), památné stromy či skupiny stromů a územní systém ekologické stability (ÚSES) 
nadregionální, regionální i lokální úrovně. Celé řešené území spadá do Geoparku Český ráj, který 
je registrován organizací UNESCO. 

ÚP tyto chráněné prvky přírody stabilizuje. ÚP navrhuje na území CHKO Český ráj zastavitelné 
plochy pro bydlení, plochy občanského vybavení, plochy rekreace a plochy zemědělské výroby, 
plochy technické a dopravní infrastruktury, v nichž podmínky pro prostorové uspořádání chrání 
přírodní i kulturní hodnoty území CHKO a hodnoty krajinného rázu (viz kapitola F. 2). 

Chráněné prvky přírody jsou prostorově vymezeny a zakresleny ve výkresu č. 2: Hlavní výkres – 
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny a č. 6: Koordinační výkres.  
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E. 2. 1. Územní systém ekologické stability 

ÚP vymezuje skladebné části ÚSES nadregionální, regionální i lokální úrovně jednoznačně 
plochou. 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). 

Skladebné prvky ÚSES využívat podle požadavků orgánu ochrany přírody a obecných zásad: 

 minimalizovat změny snižující koeficient ekologické stability, 

 zajistit a podporovat uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na 
okolní méně stabilní části krajiny, 

 upřednostnit přirozenou obnovu porostů, podporovat zachování druhově původních 
dřevin a obnovu druhové skladby, 

 umisťovat pouze stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury, stavby a 
opatření protipovodňové ochrany, komunikace pro chodce a cyklisty za podmínky, že je 
prokazatelně nelze umístit mimo prvky ÚSES 

 v biocentrech respektovat podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
stanovené zejména pro plochy lesní (LE), plochy zeleně sídelní (ZS), plochy veřejných 
prostranství s převahou zeleně (PZ) a plochy vodních ploch a toků (WT), 

 v biokoridorech nepřipouštět změny využití území, stavby a činnosti, které by podstatně 
ztížily nebo znemožnily jejich ekologicko-stabilizační funkčnost (nadzemní stavby a 
zpevnění terénu trvalého charakteru, oplocení,…),  

 v interakčních prvcích (tvořených významnými krajinnými prvky – nejsou zakresleny do 
grafické části ÚP) nepřipouštět změny charakteru ploch a linií, které by měly vliv na jejich 
funkci, 

 v rámci prvků ÚSES podporovat břehové výsadby podél vodních toků a výsadby podél 
mimosídelních cest, přitom respektovat druhově původní skladbu dřevin, 

 podporovat přirozený vodní režim a vznik přirozených revitalizačních prvků na vodních 
tocích (meandry, tůně, poldry apod.), zvyšovat migrační prostupnost vodních toků; 
realizovat opatření nestavebního charakteru zvyšující retenční schopnost území. 

Ve správním území města Turnov jsou vymezeny tyto skladebné části ÚSES: 

NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR K31V,N Jizera: 

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

- vložené regionální biocentrum RCNK1246A Loužek (součást NRBK K31V,N), 
- vložená místní biocentra: LCNK26 Na hranicích, LCNKA Jizera, LCNK240 Rybníčky pod 

zámkem, Svahy nad Jizerou, LCNK250 Nudvojovické slepé rameno (součásti NRBK). 

NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR K31B Údolí Kamenice – Jizery – Příhrazské skály: - úsek NRBK 
K31B-RCNK385/242. 

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA: 

- RCNK386 Hruboskalsko, RCNK1264A Loužek (součást NRBK K31V,N). 
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REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RK675 Libuňka: 
- úseky: RBK675-LCNK250/LCRK590 Libuňka, RBK675-LCRK590/LCRKA Libuňka, RBK675-

LCRKA/RCNK386 Libuňka, 
- vložená místní biocentra: LCNK250 Nudvojovické slepé rameno, LCRK590 Bartkovsko. 

LCRKA Libuňka. 

MÍSTNÍ BIOCENTRA, V SYSTÉMU MÍSTNÍHO VÝZNAMU: 

- LBC1205 Vesecko, LBC1440 Dehetník, LBC1441 Černava, LBC1529 Vostrova, LBC1677 
Struhy, LBCA Vazovecký potok. 

MÍSTNÍ BIOKORIDORY: 

- LBK-LBC1205/1683 U Červeného dvora, LBK-LBCA/1683 Vazovecké údolí, LBK-
LBCA/LCNK240 Vazovecké údolí, LBK-LBC1440/RBC386 Kadeřávka, LBK-LBC1677/LCNK250 
Stebenka, LBK-LBC1441/LBC1677 Vrchhůra, LBK-LBC1441/LCRKA Vrchůra, LBK-LBC1677/1444 
Stebenka. 

Teoretická ochranná zóna nadregionálních biokoridorů (NRBK) Jizera K31 V,N a K31B v šíři 2 km 
zaujímá většinu řešeného území, vč. rozsáhlého zastavěného území města. 

Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresu č. 2: Hlavní výkres: urbanistická 
koncepce, koncepce uspořádání krajiny a výkresu č. 6: Koordinační výkres.  

V souvislosti se ZÚR LK 2021 jsou prvky vyššího významu a prvky nefunkční (navržené k založení 
či dotvoření) zařazeny do tzv. Veřejně prospěšných opatření (VPO) – viz kap. G.2. 

E. 2. 2. Členění krajiny, krajinný ráz 

Krajinný ráz je posuzován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika řešeného území. 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

Řešené území dosahuje z pohledu krajinného rázu vyšších hodnot, esteticky významná je 
zejména severní a jižní část území spadající do CHKO Český ráj. Ochrana krajinného rázu je 
zohledněna při vymezení ploch zastavitelných, ploch nezastavěného území, územních rezerv 
dopravních koridorů a při regulaci ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F. 2). 

Hlavní zásady ochrany krajinného rázu: 

ÚP 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), na 
horizontech a ve svažitých polohách neumísťovat obnovné prvky v lesích svažitých terénů a na 
horizontech, neumisťovat 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. 



Územní plán Turnov Změna č.6 – změnový text   

  26 

 

 

ÚP v souladu s terminologií a ustanoveními Vyhlášky č. 500/2006 v novelizované verzi 2018, 
přílohy č. 1, a dle tématicky nadřazené dokumentace Aktualizace ZÚR LK člení krajinu ORP Turnov 
na krajinná teritoria: 

KRAJINNÉ CELKY A KRAJINY (dle AZÚR LK, 2021) 

KRAJINNÝ CELEK 09 – TURNOVSKO, ČESKÝ RÁJ 

 Krajina: 09-1 Turnov – Pěnčín 
 Krajina: 09-2 Turnovské údolí Jizery 
 Krajina: 09-5 Údolí Libuňky 
 Krajina: 09-7 Kacanovsko 
 Krajina: 09-8 Údolí Jizery – Modřišice – Všeň 

KRAJINNÝ CELEK 10 – ČESKODUBSKO, HODKOVICKO 

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

Koncepce ÚP Turnov je v souladu s cílovými kvalitami těchto krajin a plní stanovené úkoly 
směřující k jejich dosažení. 
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Obr.: Orientační znázornění krajinářského členění (bez měřítka) 

 
Zdroj: AZÚR LK, 2021 
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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). 

ÚP 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 krajinného celku Českodubská 
pahorkatina) 

 KO 07 Maloskalsko I – Voděrady (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku Český ráj 
– Maloskalsko) 

 KO 08 Maloskalsko II – Údolí Jizery (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku Český 
ráj – Maloskalsko) 

 KO 09 Klokočí (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku Český ráj – Maloskalsko) 
 KO 10 Turnov (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku Turnov) 
 KO 11 Příšovice – Přepeře (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku 

Mnichovohradišťská kotlina) 
 KO 12 Hruboskalsko I (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku Český ráj – 

Hruboskalsko) 
 KO 13 Mašov  (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku Turnovská stupňovina a 

Český ráj – Hruboskalsko) 
 KO16 Hruboskalsko II (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku Český ráj – 

Hruboskalsko) 
 KO 24 Údolí Libuňky (dle ÚSK ORP Turnov v rámci krajinného celku Turnovská 

stupňovina) 

Koncepce ÚP Turnov je v souladu s cílovými kvalitami těchto krajinných okrsků a plní stanovené 
úkoly směřující k jejich dosažení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.: Orientační znázornění vymezení krajinných okrsků (bez měřítka) 
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Zdroj: ÚSK ORP Turnov 

 

 

 

KRAJINNÁ TYPOLOGIE (dle AZÚR LK, 2021) 
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AZÚR 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.: Krajinná typologie (bez měřítka) 
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Zdroj: ZÚR LK, 2021 
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E. 3. Prostupnost krajiny 

ÚP řeší prostupnost krajiny z několika hledisek: pro její hospodářské využívání, pro bezpečný 
pohyb pěších a cyklistů a pro migraci volně žijících živočichů.  

Prostupnost krajiny pro hospodářské využívání územní plán stabilizuje jednoznačným parcelním 
vymezením stávajících cest a možností realizace cest v rámci podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

Prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je zabezpečena stabilizací ploch ÚSES a územní 
vymezením či stabilizací ekologicky významných ploch využití území.   

Prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty je řešena v kapitole D. 1. 4 a graficky vymezena ve výkresu 
č. 3: Výkres dopravní infrastruktury. 

E. 4. Ochrana zemědělského půdního fondu a PUPFL 

E. 4. 1. Zemědělský půdní fond 

Ochranu zemědělského půdního fondu řeší územní plán ze dvou hledisek: (1) ochrana bonitně 
cenných půd, (2) protierozní ochrana půdy. 

(1) Ochrana bonitně cenných půd je cílena na ochranu půd I. a II. třídy stanovených dle vyhlášky 
č. 48/2011, o stanovení tříd ochrany a je zohledněna při vymezení zastavitelných ploch a ploch 
územních rezerv. Nutno však podotknout, že v řešeném území převažují půdy I. a II. třídy ochrany 
a z tohoto důvodu se předpokládají vyšší zábory půd právě těchto prvních tříd ochrany. 

ÚP vyhodnocuje předpokládané důsledky návrhu na ZPF s ohledem na kultury a třídy ochrany 
půdy v samostatné kapitole O Odůvodnění.  

(2) Protierozní ochrana půdy je na zemědělských plochách zabezpečena regulativy umožňujícími 
realizaci protierozních opatření. Územní plán nevymezuje plochy pro protierozní opatření, pouze 
plochy pro opatření ke zvyšování retenční schopnosti území.  

V k.ú. Mašov u Turnova, Turnov, Malý Rohozec a Bukovina u Turnova ÚP stabilizuje plochy pro 
investice do půdy za účelem zvýšení její úrodnosti.  

Zábory ZPF a plochy investice do půdy jsou vymezeny ve výkresu č. 8: Výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu. 

E. 4. 2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Ve správním území města Turnov převažují lesy hospodářské, v k.ú. Mašov a Bukovina jsou 
vymezeny lesy zvláštního určení a lesy ochranné, u nichž je kladen důraz především na 
mimoprodukční funkce.  

Plochy lesa jsou zohledněny při vymezení zastavitelný ploch. Převážná část lesních porostů je 
stabilizována ve svých plochách, s důrazem na stabilizaci především lesů zvláštního určení a lesů 
ochranných. 

V regulativech funkčního využití u navrhovaných lokalit, které zasahují do vzdálenosti 50 m od 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, se stanovuje, že nové stavby nebudou umístěny ve 
vzdálenosti menší než 25 m od okraje lesa. 

ÚP nenavrhuje zábory PUPFL v kategorii lesa ochranného a zvláštního určení. Předpokládané 
důsledky návrhu na PUPFL vyhodnocuje v samostatné kapitole O Odůvodnění. Zábory PUPFL jsou 
vymezeny ve výkresu č. 8: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 



Územní plán Turnov Změna č.6 – změnový text   

  33 

 

 

E. 5. Ochrana před povodněmi 

ÚP přistupuje k ochraně před povodněmi následovně:  

(1) ÚP respektuje vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny u významného vodního toku 
Jizera a vodního toku Libuňka, které protékají řešeným územím. ÚP dále respektuje a stabilizuje 
území zvláštní povodně pod vodním dílem a objekty protipovodňové ochrany (ochranná hráz 
Mašov – Modřišice). 

ÚP vymezuje několik ploch změn využití území pro bydlení (BS –Z 163) a občanské vybavení (OK-
Z 169) v záplavovém území toku Jizery v zastavěném území města Turnova (Koňský trh) a dále 
v záplavovém území vymezuje zastavitelnou plochu technické infrastruktury (TI-Z 57 a Z 59 
Dolánky) v k.ú. Bukovina u Turnova. Navržený koridor kapacitní silnice S5_DO1C prochází přes 
záplavové území i jeho aktivní zónu. Pro návrhové plochy zasahující do záplavového území 
stanovuje ÚP omezující podmínky. 

(2) ÚP vymezuje koridor umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi na 
toku Jizera (v úseku Svijany – Rakousy). Tento koridor je stabilizován formou veřejně prospěšného 
opatření (viz kapitola G). 

(3) ÚP stabilizuje plochy lesní z důvodu jejich vysoké přirozené retenční schopnosti. V zastavěném 
území či tam, kde převažují plochy orné půdy, územní plán stabilizuje či nově vymezuje plochy 
zeleně či plochy smíšené nezastavěného území s přirozenou vyšší retenční schopností a plochy 
pro opatření ke zvyšování retenčních schopností území (blíže specifikovány v kapitole G). 

Limity záplavového území jsou vymezeny ve výkresu č. 6: Koordinační výkres. Plochy pro opatření 
ke zvyšování retenčních schopností území a koridor umístění staveb a opatření pro snižování 
ohrožení území povodněmi na toku Jizery jsou vymezeny ve výkresu č. 5: Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací. 

(4) Využití stabilizovaných ploch je podmíněno splněním podmínek stanovených vodoprávním 
úřadem, kde budou zohledněna omezení vyplývající z umístění plochy v záplavovém území 
případně v jeho aktivní zóně a budou respektovány plány pro zvládání povodňových rizik, které 
schválilo Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné povahy dne 22. 15. 2015 pod č.j. 
90988/ENV/15 s nabytím účinnosti 20. 11. 2016. 

E. 6. Ochrana nerostného bohatství, geologické jevy 

Ve správním území města Turnov nejsou evidována žádná ložiska nerostných surovin, chráněná 
ložisková území, dobývací prostory ani poddolovaná území. 

V k.ú. Turnov a k.ú. Mašov u Turnova se nachází poměrně rozsáhlá sesuvná území. Jedná se o 
sesuvy potenciální i aktivní. Vzhledem k poloze řady sesuvných území v zastavěném území i 
v jeho těsné blízkosti, územní plán stanovuje podmínku jejich využití zpracováním 
geotechnického posouzení (podmínky zástavby v těchto územích definuje kapitola F. 2). 

Limity sesuvných území jsou vymezeny ve výkresu č. 6: Koordinační výkres. 
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E. 7. Hygiena životního prostředí 

ÚP přistupuje k problematice hygieny životního prostředí z několika hledisek: kvalita ovzduší, 
kvalita vody, odpady, hluk, radonové riziko a staré ekologické zátěže - brownfields. 

ÚP podmiňuje nově vymezené plochy výroby návrhem a realizací opatření pro omezení 
negativního dopadu na životní prostředí v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. Dále s ohledem na vysoké dopravního zatížení v řešeném území, jehož 
důsledkem je nadměrný hluk, územní plán stabilizuje a nově vymezuje plochy zeleně (ZV, ZSP). 

ÚP nevymezuje nové plochy pro čistírny odpadních vod, sběrné dvory ani skládky odpadů.  

V podvyužívaných územích ÚP nevymezuje plochy asanace. 

S ohledem na nízké radonové riziko v řešeném území, ÚP v této věci nestanoví žádná specifická 
opatření. 
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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 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny jako plochy: 

 stabilizované, tedy bez větších plánovaných zásahů, s prvky funkční regulace, které jsou 
převážně shodné se současným stavem; v grafické části jsou v legendě uvedeny jako 
„stav“.  

 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.  

Hlavní využití: určuje převažující účel využití  

Přípustné využití: určuje účely, ke kterým může být příslušná plocha využita bez omezení  

Podmíněně přípustné využití: určuje účely, u kterých je třeba zvažovat případné dopady na funkci 
hlavní. Pro jejich povolení je kromě splnění podmínek obecně závazných předpisů nutné, aby 
stavebník v záměru doložil a stavební úřad ověřil splnění dalších podmínek stanovených 
v regulativech ploch s rozdílným způsobem využití z hledisek: 

- význam činnosti, stavby, zařízení, úpravy a kultury v širším území, 

- charakter, výška a intenzita zástavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu, 
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- zátěž, kterou činnost, stavba, zařízení, úprava a kultura vyvolá svým provozem, 

- kapacity napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Nepřípustné využití: určuje účely a činnosti, které nelze v daném území akceptovat. 

Podmínky prostorového uspořádání: upřesňují plošné a výškové podmínky pro využití daného 
území. 

Další podmínky využití: dále upřesňují způsob a možnosti využití daného území.  

Omezení změn v užívání staveb:  

 stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v němž 
jsou umístěny, kategorii „nepřípustné využití“, musí při jakýchkoliv požadovaných 
úpravách změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii „přípustné využití“ nebo 
„podmíněně přípustné využití“,  

 stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v němž 
jsou umístěny, kategorii „podmíněně přípustné využití“, mohou využití zachovat nebo 
změnit tak, aby odpovídalo kategorii „přípustné využití“,  

 stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území, v němž 
jsou umístěny, kategorii „přípustné využití“, mohou změnit využití tak, aby odpovídalo 
kategorii „podmíněně přípustné využití“. 

Zajištění podmínek pro plánování v nezastavěném území města: Pro zajištění podmínek pro 
územní plánování ve volné zemědělské krajině, mimo hranice zastavěného území a zastavitelných 
ploch, lze v rámci pozemkových úprav měnit využití území, bez nutnosti změny územního plánu 
a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vodní plocha a lesní 
pozemek. Na základě prokázání dlouhodobého nesouladu využití pozemku s vedením pozemku 
dle katastru nemovitostí lze po projednání s příslušnými orgány měnit využití pozemků mimo 
hranice zastavěného území a zastavitelných ploch bez nutnosti změny územního plánu. 
Umisťování staveb, zařízení a ostatních opatření pro těžbu nerostů v nezastavěném území obce 
územní plán vylučuje. 

Všeobecné podmínky regulace ploch s rozdílným způsobem využití se stanovují takto: 

- Rodinný dům venkovského typu – stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami, která 
může mít maximálně jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví, hmoty hlavních i doplňkových 
staveb výrazně podlouhlého půdorysu, s převažující sedlovou, případně polovalbovou střechou. 
U venkovských staveb preferovat jednoduché tvary a primárně funkční architektonické prvky. 

- Na plochách změn a při dělení nebo scelování pozemků za účelem vymezení stavebních 
pozemků musí být respektována minimální velikost stavebního pozemku požadovaná v 
podmínkách pro využití a uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.  

- Výška stavby se definuje jako největší rozdíl mezi nadmořskou výškou nejvyššího bodu hlavní 
hmoty stavby a nejnižšího bodu upraveného terénu navazujícího na stavbu. Upravený terén 
navazující na stavbu nesmí být vyšší než původní rostlý terén. Regulace výšky se vztahuje pouze 
na nově umisťované stavby a na úpravu stávajících budov, které by neměly přesahovat 
stanovenou maximální výšku. Nevztahuje se na dopravní stavby a technická zařízení (vysílače, 
komíny, technologická zařízení nezbytná pro provoz budov a areálů apod.). V ÚP je výška stavby 
určena v metrech nebo počtem nadzemních podlaží.  
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- V rozvojových zastavitelných plochách a plochách přestavby, navržených ÚP bude respektován 
kontext s charakterem okolních ploch současně zastavěného území města. Bude respektováno 
dané měřítko zástavby, její výšková hladina, základní členění hmoty stavebních objektů. Dále 
bude respektován dochovaný městský charakter zástavby, a to i v lokalitách mimo území městské 
památkové zóny, a venkovský charakter osídlení v okrajových částech města. Hmota a umístění 
stavebních objektů zachovají charakteristické hodnoty krajinného rázu a celkové měřítko krajiny. 
Na zahrady rodinných domů je vhodná výsadba stanovištně původních dřevin. 

- U novostaveb stupeň automobilizace 1:2,5. 

- Při umístění stavby hlavní individuálně zohlednit vzdálenost stavby od okraje lesa, zpravidla je 
tato vzdálenost stanovena na 25 od lesního pozemku.  

F. 1. 2. Stanovení podmínek změn využití ploch pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných vlivů na životní 
prostředí 

Při povolování změn využití území města budou dodrženy následující zásady a opatření: 

Opatření z hlediska vlivu na půdu 

 Při povolování obytné zástavby postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost 
území, obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných pozemků, 
funkčnost investic do půdy a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi 
nezpevněných pozemků. 

Opatření z hlediska dopravní zátěže 

 Pro konkretizaci vedení ploch a koridorů pro dopravu aktualizovat dopravní model 
města se zohledněním nových návrhových ploch. Na základě výsledků tohoto 
modelu a případného hlukového posouzení kritických míst zpracovat konečné 
vyhodnocení potřebnosti a přínosu dopravního řešení města. 

Opatření z hlediska hlukové a imisní zátěže 

 Při umisťování podnikatelských aktivit a obslužných ploch (zejména parkovišť) 
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebo nejpozději ve fázi 
územního řízení konkretizovat vliv hlukové a imisní zátěže a navrhnout potřebná 
protihluková opatření.  

 Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností vytápění CZT, ušlechtilými 
palivy (zemní plyn, el. energie, obnovitelné zdroje) nebo výstavbu energeticky 
úsporných staveb a úpravu staveb stávajících (zateplených, případně energeticky 
pasivních). 

Opatření z hlediska zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií 

 Při budování parkovacích ploch je doporučeno přednostně použít zatravňovací 
panely. 

 U případně produkovaných odpadních technologických vod a u vod potenciálně 
znečištěných (z parkovacích ploch se souvislým povrchem) vyžadovat, aby jejich 
čištění bylo zajištěno v místě jejich vzniku, pokud nejsou napojena na veřejnou 
kanalizaci zakončenou ČOV. 
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Opatření z hlediska změn odtokových poměrů 

 Podle dispozičních možností jednotlivých nově navrhovaných rozvojových ploch 
důsledně požadovat, aby neznečištěné dešťové vody byly přednostně zasakovány co 
nejblíže místa jejich vzniku, nebo byly odváděny za použití retence do místních 
vodotečí kromě míst, kde to geotechnické poměry nedovolují. V takových místech 
zajistit napojení ploch na veřejnou kanalizaci. 

 Zachovávat retenční schopnosti udržováním zatravněných pásů podél vodotečí a 
vodních ploch. 

Opatření z hlediska vlivů na krajinný ráz 

 Ve správním území města neumisťovat větrné elektrárny a fotovoltaické panely na 
volné půdě.  

Opatření z hlediska vlivů na veřejné zdraví 

 Pro nově navržené lokality v blízkosti frekventovaných komunikací a železnice je 
obytná funkce podmíněná nepřekročením hlukových limitů z dopravy vůči zástavbě. 

 Plochy pro výrobu a služby, pro průmysl, výrobu a skladování v blízkosti bytové 
zástavby musí být určeny pro neobtěžující aktivity tak, aby byly v obytné zástavbě 
dodrženy limity hluku, včetně zahrnutí hluku z přidružené dopravy.  

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

         podmínky pro ochranu krajinného rázu 

F. 2. 1. Podmínky pro využití ploch Městské památkové zóny a stabilizovaných ploch: 

 urbanistická struktura, měřítko zástavby a míra využití pozemků zůstanou zachovány 

 prostorové uspořádání, výšková hladina a hmotové členění objektů budou odpovídat 
okolní zástavbě. 

Hranice Městské památkové zóny je zakreslena ve výkresu č. I. 1:“Základní členění území“. 

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

Podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití se 
podrobněji upravují takto: 
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1. Plochy bydlení 
 druh plochy umístění 

 plochy bydlení v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

BH bydlení hromadné plochy bytových domů s příměsí nerušících 
obslužných funkcí místního významu 

BI   bydlení individuální plochy rodinných domů s příměsí nerušících 
obslužných funkcí místního významu 

BV bydlení venkovské  plochy rodinných domů s chovatelským a 
pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí 
nerušících obslužných funkcí místního významu 

BS bydlení smíšené   plochy smíšené obytné v centru města a 
venkovských sídlech ve správním obvodu města, 
využívané zejména pro bydlení v bytových, 
rodinných domech, obslužnou sféru a nerušící 
výrobní činnosti místního i nadmístního významu 

(1) Plochy bydlení jsou samostatně vymezeny pro zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 
prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 
dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. 

(2) Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch bydlení 
jsou dále zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy 
obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy bydlení jsou rovněž pozemky 
dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Pro účely ÚP se rozumí stavbou pro bydlení: 

1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu určena, 

2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, 
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

(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. 
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BH – BYDLENÍ HROMADNÉ 

Hlavní využití: 

 bydlení v bytových domech. 

Přípustné využití: 

 místní komunikace, pěší cesty, 

 veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
mobiliářem pro relaxaci 

 parkoviště pro osobní automobily 

 související technická infrastruktura 

 stavby pro civilní ochranu obyvatelstva 

Podmíněně přípustné využití: 

 doplňková zařízení malého rozsahu pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální služby (penziony, 
domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), zařízení péče o děti, školská zařízení, 
zdravotnická zařízení při zajištění parkovacích stání na svém pozemku, dětská hřiště, 
sportovní a relaxační zařízení, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, zařízení pro 
administrativu, nezbytná technická vybavenost 

 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům dané plochy 

 garáže a parkovací domy 

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, 
pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití 

Nepřípustné využití: 

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

Podmínky prostorového uspořádání: 

 koeficient zastavění pozemku zastavitelných ploch max. 0,4, tj. nejvýše 40% výměry 
pozemku smí být zastavěno 

 maximální výška novostaveb bytových domů 4 nadzemních podlaží  

 minimální výška 2 nadzemní podlaží + ustupující podlaží 

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové plochy 
pozemku) 

Další podmínky využití: 

 u ploch pro bydlení 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 jako součástí hlavní stavby nebo 
odstavnými plochami 
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BI - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ  

Hlavní využití: 

 bydlení v různých typologických formách rodinných domů 

Přípustné využití: 

 místní komunikace, pěší cesty 

 veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
mobiliářem pro relaxaci 

 parkovací a odstavná stání pro osobní automobily 

Podmíněně přípustné využití: 

 výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům dané plochy a je zajištěno 
parkování pro uvedenou službu 

 zařízení lokálního významu pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální služby (pensiony, 
domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), zařízení péče o děti, školská zařízení, 
zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení, stavby a zařízení pro 
kulturu a církevní účely, zařízení pro administrativu, nezbytná technická vybavenost 

 stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva do kapacity ½ velkých dobytčích 
jednotek pro nepodnikatelské využití 

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, 
pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití 

Nepřípustné využití: 

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

 odstavování a parkování mobilních domů  

Podmínky prostorového uspořádání: 

 koeficient zastavění pozemku zastavitelných ploch max. 0,3, tj. nejvýše 30% výměry 
pozemku smí být zastavěno 

 intenzita využití pozemků zastavitelných ploch – koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % 
z celkové plochy pozemku) 

 Individuální, samostatně stojící RD jsou maximálně o dvou nadzemních podlažích s 
podkrovím, o výšce objektů 8 – 10 m (nejvyšší místo stavby) 

 Zahrady domů nemohou být používány jako trvalé skladištní a skládkové plochy, 
autobazary, skladiště šrotu apod., či pro stánkový prodej. 

 Pozemky musí být navrženy tak, aby ke každému rodinnému domu byl zajištěn příjezd 
osobním vozem. Hlavní přístupová komunikace do území bude navržena tak, aby 
umožňovala příjezd nákladních vozů a hasící techniky 
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 Všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo odstavným 
stáním na vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1:1,5 (tj. 2 stání na 3 obyvatele 
nebo na 1 bytovou jednotku) 

 Není přípustná výstavba nových rodinných domků v zahradách stávajících rodinných 
domků mimo stavební čáru 

 novostavby budou respektovat stávající strukturu okolní zástavby 

 stavby hlavní pro bydlení a rekreaci nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 25 m od 
hranice pozemků určených pro plnění funkce lesa 

 minimální velikost stavebního pozemku se stanovuje 600 m2 

 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 72, Z 100, Z 106, Z 111, Z 117, Z 119, Z 133, Z 144, Z 223, Z 228, 
Z 232, Z 263, Z 266, Z 288, Z 290, Z 294, Z 300, Z 361, Z 394, Z 396, Z 417, Z 419, Z 424, 
Z428  pro bydlení při silnicích či tratích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před 
povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu 
zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných v zákoně o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy BI Specifická podmínka využití 

Z 111, Z 117, Z 361 ponechání pásu zeleně 

Z 144 v rozsahu umístění pouze 1 RD v návaznosti na stávající zástavbu, na části 
ponechat zeleň (svah) 

Z1-Z31 zajistit zpracování hlukové studie pro zjištění dosahu hluku ze silnice I/10, 
v případě potřeby zajistit jiné protihlukové opatření 

 

Z 391 ponechání zeleně na p.p.č. 1660/54 v k.ú. Turnov 

Z 146, Z 149, Z 187, 
Z 193, Z 197, Z 199, 
Z 200, Z 202, Z 203, 
Z 217, Z218, Z 260, 
Z 288, Z 290, Z 394 

využití ploch je přípustné po zpracování geotechnického posouzení a 
stanovení podmínek pro založení staveb a odvod srážkových vod ze 
zpevněných ploch a konstrukcí 

Z 394, Z 419 dopravní obsluha a prostupnost území bude zajištěna návrhem 
dostatečně dimenzovaných místních obslužných komunikací v souladu 
s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území 

Z 424 využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem 

Z1-Z31 zpracování územní studie 
 

Z1-Z31 výstavba v ploše je podmíněna napojením na kanalizaci 
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BV – BYDLENÍ VENKOVSKÉ 

Hlavní využití:  

 bydlení v rodinných domech venkovského typu  

Přípustné využití:  

 stavby pro bydlení v rodinných domech  

 stavby pro rodinnou rekreaci  

 stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou 
být umístěny na pozemku rodinného domu  

 stavby související s veřejnou infrastrukturou (např. vedení a stavby technické 
infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití, chodníky apod.)  

 užitkové zahrady s nezbytným hospodářským zázemím  

 stavby pro civilní ochranu obyvatelstva  

 veřejná prostranství  

 plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím  

 samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu 
odpovídajícímu počtu bytů  

 založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby a zařízení veřejného občanského vybavení pokud nesnižují kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení ve vymezené ploše 

 služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesnižují 
kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží)  

 stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva do kapacity 3 velkých dobytčích 
jednotek pro nepodnikatelské využití  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, 
pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití 

Nepřípustné využití území:  

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

 odstavování a parkování mobilních domů 

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku zastavitelných ploch max. 0,3 (tj. 30 % zastavěné plochy 
půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) 

 intenzita využití pozemků zastavitelných ploch – koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % 
z celkové plochy pozemku)  



Územní plán Turnov Změna č.6 – změnový text   

  44 

 

 

 minimální velikost stavebního pozemku se stanovuje 600 m2 

 minimální velikost stavebního pozemku v chráněném území CHKO Český ráj se stanovuje 
pro zastavitelné plochy 800 m2, pro stabilizované plochy 600 m2 

 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 

 výšková hladina zástavby se stanovuje na maximálně 2 nadzemní podlaží včetně podkroví 

 výška stavby hlavní se stanovuje na minimálně 6 m a maximálně 8 m  

 novostavby budou osazovány v terénu svým nejdelším půdorysným rozměrem 
rovnoběžně s vrstevnicemi pro chráněné území CHKO Český ráj 

 novostavby budou respektovat stávající strukturu okolní zástavby (měřítko, prostorové 
uspořádání, výškovou hladinu, hmotové členění objektů)  

Další podmínky využití:  

 u zastavitelných ploch Z 17, Z 20, Z 32, Z 39, Z 42, Z 45, Z 46, Z 76, Z 119, Z 133, Z 275, 
Z 282, V 283, Z 284, Z 292, Z 293, Z 297, Z 312, Z 313, Z 322, Z 323, Z 345, Z 353, Z 358, 
Z 359, Z 368, Z 371, Z 372, Z 373, Z 374, Z 375, Z 378, Z 404, Z 408, Z 409, Z 422, Z 426 pro 
bydlení při silnicích či tratích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením 
umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před 
hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.  

 všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby hlavní nebo odstavným 
stáním na vlastním pozemku 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy BV Specifická podmínka využití 

Z 17, Z 155, Z 307, Z 312, Z 322, Z 323, Z 325, 
Z 347, Z 350, Z 351, Z 352, Z 359, Z 360, Z 368, 
Z 369, Z 374, Z 375, Z 408, Z 418,       Z1-Z02 

Využití ploch je přípustné po zpracování 
geotechnického posouzení a stanovení 
podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a 
konstrukcí staveb. 

Z 3, Z 13, Z 20, Z 24, Z 32, Z 42, Z 46, Z 345, 
Z 353, Z 358 

V případě výstavby RD musí být připojeny do 
kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Z 3 Jakékoliv rozšíření zastavitelných ploch mimo 
plochu Z3 se vylučuje. 

Z 20 V rozsahu umístění pouze 4 RD. 

Z 17 V rozsahu pouze pro 2 RD, 1RD na p.p.č. 42/1 
a 1 RD na p.p.č. 43 k.ú. Malý Rohozec podél 
komunikace. 

Využití plochy se podmiňuje podrobnějším 
hydrogeologickým zhodnocením. 
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Plocha bude odkanalizována do veřejné 
kanalizace. 

Nepřípustné jsou individuální zdroje vody a 
tepelná čerpadla. 

Z 42 V rozsahu pouze pro 2 RD, 1RD na p.p.č. 
736/13 a 1 RD na p.p.č. 736/12 k.ú. Daliměřice 
podél komunikace. 

Z 179 realizovat až po vyčerpání zbývajících ploch 
bydlení v lokalitě. 

Z 399 V rozsahu pouze 2 RD v linii podél 
komunikace. 

Z 282, Z 408 V rozsahu pouze 2 RD v návaznosti na stávající 
zástavbu. 

Z 37, Z 39, Z 106, Z 325, Z 331, Z 345, Z 399, 
Z 400, Z 401, Z 404, Z 415, Z 422, Z 426, Z 427 

V rozsahu umístění pouze 1 RD. 

Z 275, Z 293, Z 297, Z 347 V rozsahu umístění pouze 1 RD v návaznosti 
na stávající zástavbu. 

Z 312 V rozsahu umístění 5 RD. 

Z 322 Realizovat až po naplnění ostatních ploch 
v lokalitě. 

Z 331 V rozsahu umístění pouze 1 RD v severní části 
p.p.č. 397/1 v k.ú. Mašov u Turnova. 

Z 283 Dopravní obsluha a prostupnost území bude 
zajištěna návrhem dostatečně 
dimenzovaných místních obslužných 
komunikací v souladu s vyhláškou o obecných 
požadavcích na využívání území. 

Z 37, Z 356 Využití plochy možné při splnění podmínek již 
vydaného odborného stanoviska Správy 
CHKO Český ráj. 

Z 344 Respektovat vzdálenost od hranice lesa. 

Z 371, Z 378 Využití plochy je přípustné při splnění 
podmínek, stanovených vodoprávním 
úřadem. 

Z 374 V rozsahu umístění maximálně 7 RD. 

Z 13, Z 17, Z 20, Z 24, Z 32, Z 42, Z 46, Z 345, 
Z 353, Z 358, Z 378, Z 420, Z 422, Z1-Z02 

RD musí být připojen do kanalizace pro 
veřejnou potřebu, s ohledem na vodní zdroj 
nebudou realizovány vrtné práce (studny, vrty 
pro tepelná čerpadla). 

Z 42 V rozsahu pouze pro 2 RD. 1 RD na p.p.č. 
736/13 a 1 RD na p.p.č. 736/12 v k.ú. 
Daliměřice podél komunikace. 

Z 378  V ploše pro bydlení při silnicích či tratích 
s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být 
před povolením umístění staveb prokázán 
soulad s požadavky právních předpisů na 
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ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění 

Využití plochy je přípustné při splnění 
podmínek, stanovených vodoprávním 
úřadem. 

Z 375 Zachovat pás zeleně kolem komunikace. 

Z 371, Z 381 Nerealizovat zástavbu podél okraje vodní 
plochy. 

Z 28 V rozsahu umístění 1 RD v jihovýchodní části 
plochy v návaznosti na stávající zástavbu. 

Z 292, Z 372, Z 373, Z 368, Z 404, Z 420 Zástavbu omezit na linii podél komunikace. 

Z 179 Zástavba na ploše bude realizována až po 
zástavbě ploch Z 178, Z 185, Z 190, Z 191, 
Z 192. 

Z 405 Zachovat pás zeleně kolem vodní hladiny. 

Z 408 Zástavba v linii vnější stávající zástavby. 

Z 3, Z 13, Z 17, Z 42, Z 178, Z 179, Z 185, Z 190, 
Z 191, Z 192, Z 268, Z 275, Z 283, Z 292, Z 293, 
Z 297, Z 307, Z 323, Z 359, Z 372, Z 373, Z 399, 
Z 408, Z 418, Z1-Z02 

Záměr bude vyhodnocen z hlediska vlivu na 
krajinný ráz. 

Z1-Z02 Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v 
blízkosti silnice III. třídy a stavebník bude 
následně povinen v rámci stavby provést 
taková opatření, která povedou k odstranění 
negativních vlivů z provozu po silnicích III. 
třídy, učiní tak na vlastní náklady. Podmínka 
se vztahuje na všechny stavby na nově 
navržených plochách, které by mohly být 
ohrožené hlukem ze silnic III. třídy, nikoli jen 
na ty, které se vyskytují v jejich ochranném 
pásmu. Podmínka provedení zmíněných 
opatření na náklady stavebníka se vztahuje i 
na případy, kdy by výstavba na nově 
navržených plochách způsobila ve spojení s 
dopravou na předmětných silnicích III. třídy 
(např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky 
hluku na již navržených či zastavitelných 
plochách. 



Územní plán Turnov Změna č.6 – změnový text   

  47 

 

 

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:  

 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:  
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 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 
bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci 

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, 
bude napojena na veřejný vodovod a kanalizaci 
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2. Plochy rekreace 

 druh plochy umístění 

 plochy rekreace rodinné a hromadné 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby, v nezastavěném území 

kód typ plochy Způsob využití 

RR rekreace rodinná a hromadná Plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či 
"rekreačních domků"), u kterých jsou stanoveny 
prostorové regulativy omezující zejména výšku 
stavby na 1 NP + podkroví; pokud prostorové a 
stavebně technické parametry staveb odpovídají 
rodinným domům, jsou takové plochy vymezeny 
jako plochy bydlení, veřejná tábořiště, přírodní 
koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány 
jen stavby přípustné v nezastavěném území, pokud 
je třeba umístit jiné stavby pro obsluhu území 
sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako 
zastavěné území, respektive zastavitelné plochy 
(obvykle plochy občanského vybavení). 

RZ Rekreace – zahrádkaření Plochy pro činnosti, zařízení a stavby, které souvisejí 
a jsou slučitelné s aktivitami rekreace a 
zahrádkaření 

Pro účely ÚP se rozumí: 

stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na 
rodinnou rekreaci, a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše jedno 
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

RR – REKREACE RODINNÁ A HROMADNÁ 

Hlavní využití:  

 rekreace v objektech přechodného bydlení  

Přípustné využití:  

 stavby pro rodinou rekreaci  

 stavby podmiňující rodinnou rekreaci, a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení 
stavebního zákona umístěny na pozemku stavby rodinné rekreace  

 rekreační louky a zeleň  

 objekty a stavby pro sport (např. hřiště apod.) pro veřejné využití  

 veřejná tábořiště  

 další stavby a zařízení související a slučitelná s rekreací (např. sociální zařízení, bufet 
apod.)  

 stavby související s dopravní a technickou infrastrukturou (např. vedení a stavby technické 
infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky, 
apod.)  
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 veřejná prostranství  

 založení prvků územního systému ekologické stability.  

Podmíněně přípustné funkční využití:  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, 
pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití  

 parkovací plochy v souvislosti s hlavním nebo přípustným využitím  

Nepřípustné funkční využití:  

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

 odstavování a parkování mobilních domů a stavebních buněk  

 dlouhodobé odstavování vozidel a mobilní techniky  

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,15 (tj. 15 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

 koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. minimálně 50% celkové plochy pozemku tvoří zeleň)  

 maximální výška 1 nadzemní podlaží s možností podkroví 

 minimální velikost stavebního pozemku 600 m2 

 v chráněném území CHKO Český ráj se minimální velikost stavebního pozemku stanovuje 
pro zastavitelné plochy 800 m2, pro stabilizované plochy 600 m2     

 výška stavby hlavní se stanovuje na minimálně 6 m a maximálně 8 m 

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy RR Specifická podmínka využití 

Z 38 využití plochy možné při splnění podmínek již 
vydaného odborného stanoviska Správy CHKO 
Český ráj 
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RZ – REKREACE – ZAHRÁDKAŘENÍ 

Hlavní využití:  

 zahrádkaření 

Přípustné využití:  

 zahrady sloužící pro zahrádkaření  

 činnosti, zařízení a stavby, které souvisejí a jsou slučitelné s aktivitami rekreace a 
zahrádkaření (např. stavby sloužící aktivitám zahrádkaření, altány, přístřešky, sklad náčiní) 

Podmíněně přípustné funkční využití:  

 pozemky související s dopravní a technickou infrastrukturou, např. odstavné a parkovací 
plochy, obslužné komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky za podmínky, že není 
potlačena hlavní funkce a není snížená kvalita prostředí ve vymezené ploše 

Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 stavby sloužící aktivitám zahrádkaření bez možnosti trvalého nebo dočasného pobytu 
osob a chovu zvířectva – zastavěná plocha max. 25 m2, maximální výška zahradních 
objektů – do 5 m výšky  

 koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. minimálně 50 % celkové plochy pozemku tvoří zeleň) 

 velikost pozemku min. 400 m2 
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3. Plochy veřejné infrastruktury 

 druh plochy umístění 

 plochy občanského vybavení 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

OV občanské vybavení   plochy nekomerční i komerční občanské 
vybavenosti - sloužící například pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva  

OK komerční zařízení  plochy převážně komerční občanské vybavenosti  - 
sloužící například pro administrativu, obchodní 
prodej, ubytování, stravování, služby; vliv činností 
na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha 
nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy 
pro obytné zóny 

OS tělovýchova a sport plochy zařízení pro tělovýchovu a sport 

OH Veřejná pohřebiště a související služby plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť a s nimi 
spojených služeb 

(1) Plochy veřejné infrastruktury jsou samostatně vymezeny k zajištění podmínek pro přiměřené umístění, 
dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s 
jejich účelem. 

(2) Plochy veřejné infrastruktury zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, 
ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy veřejné infrastruktury jsou vymezeny v přímé návaznosti 
na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné. 

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Hlavní využití:  

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

Přípustné druhy funkčního využití:  

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

 stavby pro správu a administrativu  

 stavby církevní  

 dětská a rekreační hřiště  

 veřejná prostranství  

 výstavba parkovacích a odstavných ploch pro potřebu daného území  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a 
liniové stavby veřejné technické infrastruktury 
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Podmíněně přípustné využití:  

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

 objekty a stavby pro tělovýchovu a sport  

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

 ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb hlavního využití  

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

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

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

 výšková hladina zástavby – 3 nadzemní podlaží 

 novostavby budou respektovat stávající výškovou hladinu okolní zástavby 

Další podmínky využití:  

 parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a 
umožňovat splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami 

 pro nové plochy občanského vybavení musí být zajištěny kapacitně dostačující plochy 
dopravního vybavení, parkování vozidel bude řešeno přednostně v rámci hlavního 
objektu 

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

 nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy OV Specifická podmínka využití 

Z 108 Při silnicích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před 
povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění. 

Z 336, Z 108 Využití plochy je přípustné po zpracování geotechnického 
posouzení a stanovení podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a konstrukcí staveb. 

Z 336 Stavby hlavní nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 25 m 
od hranice lesních pozemků. 
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Při silnicích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před 
povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění. 

Z 145, Z 251 V ploše občanského vybavení při silnicích či tratích s blízkým 
zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením umístění 
staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na 
ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných 
prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění. 

Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem. 

Z 435 Respektovat ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně. 

Respektovat ochranné pásmo vedení VN. 

Respektovat podmínky využití území s archeologickými nálezy. 

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

Zajistit napojení na vodovodní a kanalizační řad. 
 

OK – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ  

Hlavní využití:  

 nákupní střediska  

 pohostinství a ubytování  

Přípustné druhy funkčního využití:  

 stavby a zařízení pro obchodní prodej  

 stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování  

 stavby a zařízení pro nevýrobní služby  

 veřejná prostranství  

 výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území  

 doplňující zeleň  

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

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro administrativu  

 služební byty (maximálně 2 byty), pokud jsou součástí stavby hlavního využití 

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, 
pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití 
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Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

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

 nové objekty budou mít max. 4 nadzemní podlaží nebo výšku 12 m  

 novostavby budou respektovat stávající výškovou okolní zástavbu 

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,1 (tj. 10 % z celkové plochy 
pozemku)  

Další podmínky využití:  

 parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a 
umožňovat splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami  

 parkování vozidel bude řešeno přednostně v rámci hlavního objektu 

 parkování vozidel na plochách stabilizovaných v MPZ (pokud nelze řešit na vlastním 
pozemku stavby) lze v případě příznivé docházkové vzdálenosti řešit na jiných plochách, 
jejichž podmínky pro využití a uspořádání to umožňují  

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

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy OK Specifická podmínka využití 

Z 169  Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem. 

nebude-li respektováno vydané pravomocné územní rozhodnutí, 
musí být zpracována na plochu územní studie. 

Z 212  Zachování pěšího průchodu mezi stávajícím obchodním 
střediskem a ulicí J. Palacha. 

Z 66, Z 212, Z 425 Při silnicích a tratích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být 
před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi 
v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění. 

Šetřilovsko Pouze pohostinství, ubytování, drobný prodej a 1 služební byt 
jako součást hlavního objektu. 

Z 434 Využití plochy je přípustné po zpracování geotechnického 
posouzení a stanovení podmínek pro založení staveb a odvod 
srážkových vod ze zpevněných ploch a konstrukcí staveb. 
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OH – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY  

Hlavní využití:  

 objekty, stavby a zařízení související s činností veřejného pohřebiště  

Přípustné druhy funkčního využití:  

 hrobová místa  

 kolumbárium  

 krematorium  

 rozptylové louky  

 stavby pro pohřebnictví  

 stavby církevní  

 parková a izolační zeleň  

 další objekty, stavby a zařízení související s činností veřejného pohřebiště  

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

Podmíněně přípustné využití: 

 parkovací, odstavné a manipulační plochy pro potřebu funkce hlavní  

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání: 

 Nestanovují se  

Další podmínky využití: 

 Nestanovují se 

OS – TĚLOVÝCHOVA A SPORT  

Hlavní využití:  

 objekty, stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport  

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby a zařízení sportovních hřišť  

 koupaliště  

 golfové hřiště  

 plavecký bazén, aquapark 

 loděnice  

 zimní stadion, lehkoatletický stadion  

 kynologická cvičiště s technickým zázemím  

 sjezdové tratě s technickým zázemím – např. sociální zařízení, občerstvení, apod.  

 doplňkové stavby a zařízení související se stavbami hlavního využití  

 parkově upravená doplňková zeleň  
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 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a 
liniové stavby veřejné technické infrastruktury  

Podmíněně přípustné využití:  

 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb (max. 2 byty) pokud jsou součástí stavby 
hlavního využití, a u kterých musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad 
s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat zachovány 
požadavky na pohodu bydlení  

 výstavba parkovacích ploch v souvislosti se stavbami hlavního využití  

 stavby a zařízení ubytování, stravování a obchodní prodej v rámci staveb hlavního využití  

 stavby a zařízení pro půjčovny a údržby sportovních potřeb  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, 
pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití  

Nepřípustné využití území:  

 objekty, stavby a činnosti související s motokrosovými a automobilovými sporty  

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

Podmínky prostorového uspořádání: 

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

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové plochy 
pozemku) 

Další podmínky využití:  

 velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a příslušným 
technickým normám  

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy OS Specifická podmínka využití 

Z 349 V případě výstavby objektu musí být připojen do kanalizace pro 
veřejnou potřebu, s ohledem na vodní zdroj nebudou realizovány 
vrtné práce (studny, vrty pro tepelná čerpadla). 

V ploše pro tělovýchovu a sport při silnicích či tratích s blízkým 
zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb 
prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví 
před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

Využití plochy je přípustné při splnění podmínek, stanovených 
vodoprávním úřadem. 

Záměr bude vyhodnocen z hlediska vlivu na krajinný ráz. 
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4. Plochy výroby a skladování 

 druh plochy umístění 

 plochy výroby a skladování 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

VP  průmyslová výroba a sklady  plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, 
negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje 
hranice areálu 

VS Plochy smíšené výrobní Plochy smíšené výrobní jsou samostatně vymezeny 
v případech, kdy s ohledem na charakter území 
není účelné jeho členění na plochy výroby a 
skladování, plochy dopravní a technické 
infrastruktury 

VZ   zemědělská výroba plochy zemědělské výroby, včetně skladování a 
přidružené drobné výroby  

(1) Plochy výroby a skladování jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití pozemků a staveb pro 
výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků vylučuje 
začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. 

(2) Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, skladové 
areály, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a 
skladování jsou vymezeny v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné. 

(3) Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. 

VZ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

Hlavní využití:  

 stavby pro zemědělskou výrobu, skladování a přidruženou drobnou výrobu 

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 zemědělská neživočišná výroba ve vlastních účelových stavbách  

 zemědělské služby 

 stavby pro chov hospodářských zvířat 

 drobná zemědělská výroba 

 plochy zahradnictví 

 odstavování vozidel na vlastním pozemku 

 stavby pro administrativu a provoz v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu využití  

 sociální zařízení a šatny pro zaměstnance  

 stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním, přípustným a podmíněně 
přípustným využitím  

 založení prvků územního systému ekologické stability  

 stavby pro civilní ochranu 

 plochy zeleně izolační a okrasné  
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Podmíněně přípustné využití:  

 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součástí stavby hlavního využití a u 
kterého musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních 
předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat zachovány požadavky na pohodu 
bydlení  

 zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, 
pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití  

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,5 (tj. 50 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

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

 maximální výška staveb 12 m  

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy VZ Specifická podmínka využití 

Z 11 Využití plochy je přípustné při splnění podmínek vodoprávního 
úřadu 

Stabilizovaná plocha VZ 
v Hrubém Rohozci 

Plocha bude využita výhradně jako plocha zahradnictví 

Z 11 Izolační zeleň mezi plochami BV a VZ 

Využití plochy je přípustné při splnění podmínek stanovených 
vodoprávním úřadem 

Z 35 Izolační zeleň podél jihovýchodního okraje plochy 
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VP – PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY  

Hlavní využití:  

 výroba a skladování 

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby pro průmyslovou výrobu  

 stavby pro skladování výrobků, materiálů a hmot  

 zařízení pro distribuční a logistickou činnost  

 jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí a 
jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou pozemky, stavby a zařízení za hranicí 
pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména překročenými 
hygienickými limity a dopravní zátěží)  

 sociální zařízení a šatny pro zaměstnance  

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

 plochy odstavných a parkovacích stání  

 stavby pro administrativu a provoz  

 stavby pro civilní ochranu  

 plochy zeleně izolační a okrasné  

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb pokud je součásti stavby hlavního 
využití a u kterého musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat zachovány požadavky na 
pohodu bydlení  

 zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců  

 objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní vliv 
nepřesáhne hranici této plochy  

 stavby k využívání vodní energie a energetického potenciálu 

 stavby a zařízení pro stravování a přechodné ubytování za podmínky, že se jedná o stavby 
a zařízení přímo související s provozem areálu 

Nepřípustné využití území:  

 jiná funkce než přípustná nebo podmínečně přípustná, zvláště: 

 výroba a služby  

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

- veškerá průmyslová prvovýroba 

- veškeré zpracování netříděného odpadu 

- veškerá výroba s vysokými požadavky na množství a kvalitu technologické vody 
(konzervárny apod.) 
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- veškerá výroba obtěžující své okolí pachem a spadem či jinak dlouhodobě zatěžující 
životní prostředí (ovzduší, voda apod.) 

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

 skladování netříděného odpadu 

 stavby pro zemědělství  

Podmínky prostorového uspořádání:  

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

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

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

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

Další podmínky využití:  

 návrh a realizace opatření pro omezení negativního dopadu na životní prostředí  

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

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

 návrh vhodného využití plochy brownfieldu – za pivovarem Rohozec 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy VP Specifická podmínka využití 

Z 340 Dopravní připojení plochy ze silnice III/2835 

Z 167 Využití ploch je přípustné po zpracování a projednání technické 
studie kapacitní silnice S5, pořizované ŘSD ČR a za podmínky 
realizace po částech od severu nebo od východu, s vnitřní 
diferenciací (nezastavět jedním objektem) a rozčleněním za použití 
zeleně a při respektování koridoru v jižní části plochy 

Z 25 Bude respektováno ochranné pásmo silnice III/28719 

Z 52 Bude respektováno ochranné pásmo lesa 

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

Hlavní využití:  

 objekty pro drobnou a řemeslnou výrobu, výrobní služby  

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu a výrobní služby, které svým 
provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za 
hranicí pozemku a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými 
limity a dopravní zátěží)  

 sklady pro potřeby hlavního využití  

 stavby pro skladování výrobků, materiálů a hmot v souvislosti s činností hlavního využití  

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

 stavby pro civilní ochranu  

 plochy zeleně izolační a okrasné  

 obchodní a velkoobchodní činnost  

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, pokud je součásti stavby hlavního 
využití a u kterého musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat zachovány požadavky na 
pohodu bydlení  

 ubytovny zaměstnanců 

 výzkumné ústavy  

 kancelářské budovy 

 správní budovy 

 garáže a parkovací domy 

 drobné nevýrobní služby doprovodného charakteru  

 zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců  

 objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní vliv 
nepřesáhne hranici této plochy  

 jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí 
obce a jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou stávající ani navrženou obytnou 
zástavbu  

Nepřípustné využití území:  

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

 stavby pro zemědělství  
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Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku), zpevněné plochy do 0,25  

 výška objektů je omezena na 2 – 3 nadzemní podlaží, objekty vycházejí svým vzhledem 
z charakteru stávající okolní zástavby; výška objektů smí být max. 12 m  

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,15 

Další podmínky využití:  

 areály budou doplněny izolační zelení směrem ke stávající obytné zástavbě 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy VS Specifická podmínka využití 

Z 126, Z 154 Využití ploch je přípustné po zpracování a projednání projektové 
dokumentace modernizace a optimalizace železniční trati 070  

Z 126 Podél jižního okraje plochy bude vysazen pás ochranné izolační 
zeleně o minimální šířce 15 m 
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5. Plochy technické infrastruktury 

 druh plochy umístění 

 plochy technické infrastruktury 
v současně zastavěném území, v zastavitelných 
plochách a plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

TI technická infrastruktura  plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na 
vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, 
vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. 
regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé 
vodní elektrárny), telekomunikační zařízení a další 
plochy technické infrastruktury, plochy separačních 
a sběrných dvorů, kompostárny, které nelze 
zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití 

Plochy technické infrastruktury jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití pozemků pro tuto 
infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků 
není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení 
technické infrastruktury. Součástí těchto ploch jsou i pozemky související dopravní infrastruktury. 

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Hlavní využití:  

 pozemky, stavby a objekty technické infrastruktury  

 pozemky, stavby a zařízení pro nakládání s odpady  

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury  

 plochy energetických zařízení  

 plochy vodohospodářských zařízení  

 pozemky, stavby a zařízení sběrných dvorů  

 pozemky, stavby a zařízení areálů pro tříděný odpad  

 pozemky, stavby a zařízení areálů pro biologický odpad  

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

 stavby pro civilní ochranu 

Podmíněně přípustné využití:  

 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, pokud je součástí stavby hlavního využití a u 
kterého musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních 
předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat zachovány požadavky na pohodu 
bydlení  

 stavby a zařízení pro administrativu, provoz a skladování v souvislosti s hlavním využitím  

 parkovací plochy pro potřebu daného území  
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Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 koeficient zastavění pozemku max. 0,7 (tj. 70 % zastavěné plochy půdorysem stavby 
z celkové plochy pozemku)  

 výšková hladina u nové zástavby – max. 10 m  

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,2 

Další podmínky využití:  

 nové areály žádným způsobem nebudou poškozovat kvalitu životního prostředí ve 
stávajících i navržených obytných zónách  

 stavby a zařízení hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití svým 
provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za 
hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména překročenými 
hygienickými limity a dopravní zátěží) 

 budou realizována opatření pro omezení zátěže okolí zápachem z čistírny odpadních vod  

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

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy TI Specifická podmínka využití 

Z 59, Z 57 Za podmínky, že nesmí být negativně ovlivněn průtok vody ve 
vodoteči a za podmínky umístění rybího přechodu. 

Z 59 Využití plochy možné při splnění podmínek již vydaného odborného 
stanoviska Správy CHKO Český ráj. 
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6. Plochy dopravní infrastruktury 

 druh plochy umístění 

 plochy dopravní infrastruktury v celém řešeném území 

kód typ plochy Způsob využití 

DS Plochy silniční dopravy  Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky 
dálnic, rychlostních silnic, silnic I., II. a III. třídy a 
místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též 
místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty 
do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou 
umístěny součásti komunikace, například náspy, 
zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační 
zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a 
dopravního vybavení, například autobusová nádraží, 
terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní 
automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a 
parkovací plochy, areály údržby pozemních 
komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. 

MK Plochy místních komunikací veřejně přístupné komunikace, pozemky, stavby a 
zařízení doplňující dopravní infrastrukturu, 
nezařazené do ploch DS 

UK Plochy účelových komunikací komunikace, sloužící ke spojení jednotlivých 
nemovitostí, jejich spojení s ostatními 
komunikacemi a obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků, jejichž veřejná přístupnost může 
být omezena 

DZ Plochy drážní dopravy Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, včetně 
náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a 
doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro 
drážní dopravu, například stanice, zastávky, 
nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a 
pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a 
správních budov. 

(1) Plochy dopravní infrastruktury jsou samostatně vymezeny v případech, kdy využití pozemků dopravních 
staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění 
takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné 
k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní 
prodej. 

(2) Plochy dopravní infrastruktury zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, plochy 
pěší a cyklistické dopravy. 

 

 

 

DS – PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY 

Hlavní využití:  
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 rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy a sběrné městské komunikace, pozemky, 
stavby a zařízení doplňující dopravní infrastrukturu 

Přípustné funkční využití:  

 pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy silnic, zastávkové pruhy a 
zastávky veřejné hromadné dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek)  

 chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací  

 pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, opěrné a 
zárubní zdi, mosty, estakády apod.) 

 pozemky a stavby parkovišť  

 pozemky a stavby pro odstavná stání 

 pozemky, stavby a zařízení autobusového nádraží a souvisejícího vybavení  

 pozemky, stavby a zařízení čerpacích stanic pohonných hmot  

 pozemky a stavby garáží  

 doprovodná a izolační zeleň  

 obratiště autobusové dopravy  

 liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití,  

 založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem  

Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 výšková hladina zástavby – max. 2 NP, výška max. 7 m  

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,15 

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability 

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy DS Specifická podmínka využití 

Z 270 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 270 Omezit imisní a hlukovou zátěž okolních ploch. 

Z 131 Využití plochy je přípustné po zpracování a projednání projektové 
dokumentace modernizace a optimalizace železniční trati 070 

 

Z 257 Využití plochy je přípustné při zachování vzrostlé zeleně a 
nezasahování do souvislé zeleně sousedního RBK 675. 
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Z1-Z33 Umožnit využití prostoru pod parkovištěm pro zázemí hotelu, 
zejm. pro umístění stavby související s provozem komerční 
plochy (např. wellness vč. souvisejících příslušenství a 
technologií). Využití prostoru pod parkovištěm je podmíněno 
hydrogeologickým posouzením, předloženým správci 
ochranného pásma vodního zdroje. 

 

MK – PLOCHY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

Hlavní využití:  

 veřejně přístupné komunikace, pozemky, stavby a zařízení doplňující dopravní 
infrastrukturu nezařazené do ploch DS 

Přípustné funkční využití:  

 pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy vozovky, zastávkové pruhy a 
zastávky veřejné hromadné dopravy, parkoviště a parkovací pruhy, vybavení zastávek)  

 chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací  

 pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, opěrné a 
zárubní zdi, mosty, estakády apod.) 

 pozemky a stavby parkovišť  

 pozemky a stavby pro odstavná stání 

 doprovodná a izolační zeleň  

 obratiště autobusové dopravy  

 liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití  

 založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a provozem  

Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 u nově navrhovaných MK činí minimální šířka prostoru místní komunikace zpřístupňující 
pozemek rodinného domu 8 m při obousměrném provozu, minimálně 6,5 m při 
jednosměrném provozu 

 není přípustné zmenšování šířky prostoru místní komunikace u stávajících komunikací 

 šířka a únosnost vozovky musí umožnit průjezd požárních a popelářských vozidel  

 

 

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability. 
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 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy MK Specifická podmínka využití 

Z 204, Z 207, Z 211, 
Z 259 

Využití plochy je přípustné po zpracování geotechnického posouzení 
a stanovení podmínek pro založení staveb a odvod srážkových vod ze 
zpevněných ploch a konstrukcí staveb 

UK – PLOCHY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

Hlavní využití:  

 komunikace, sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí, jejich spojení s ostatními 
komunikacemi a obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, jejichž veřejná 
přístupnost může být omezena 

Přípustné funkční využití:  

 pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury (plochy vozovky, parkoviště a 
parkovací pruhy)  

 chodníky a cyklistické pruhy v rámci hlavního nebo vedlejšího prostoru komunikací  

 pozemky, stavby a opatření související s hlavním využitím (např. náspy, zářezy, opěrné a 
zárubní zdi, mosty, estakády apod.) 

 pozemky a stavby parkovišť  

 pozemky a stavby pro odstavná stání 

 doprovodná a izolační zeleň  

 liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití,  

 založení prvků územního systému ekologické stability  

Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 nestanovují se 

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability. 

 

 

 

 

 

 

DZ – PLOCHY DRÁŽNÍ DOPRAVY  

Hlavní využití:  
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 pozemky, stavby a zařízení pro provoz drážní dopravy 

Přípustné funkční využití:  

 pozemky, stavby a zařízení železničního svršku a železničního spodku  

 pozemky, stavby a zařízení železniční stanice a zastávky včetně budov a mobiliáře  

 pozemky, stavby a zařízení železničního zabezpečovacího zařízení  

 pozemky, stavby a zařízení železniční napájecí soustavy  

 parkovací plochy a objekty pro systém „Park & Ride“  

 doprovodná zařízení pro provoz dráhy (plochy pro nakládku a vykládku a jiné manipulační 
plochy související s provozem železnice apod.)  

 stavby dopravní a technické infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, 
místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, železniční přejezdy, 
chodníky apod.) nevylučující hlavní využití  

 doprovodná a izolační zeleň  

 založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné funkční využití:  

 stavby pro služby a provozovny, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního 
využití,  

 stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb (max. 2 byty), u kterých musí být 
před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na 
ochranu zdraví před hlukem, a musí zůstat zachovány požadavky na pohodu bydlení  

 stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití  

 stavby pro civilní ochranu  

Nepřípustné funkční využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

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

 výšková hladina zástavby – max. 2 NP 

Další podmínky využití:  

 Nestanovují se 
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7. Plochy veřejných prostranství 

 druh plochy umístění 

 plochy veřejných prostranství 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

PV  Plochy veřejných prostranství  

 

plochy, které mají obvykle významnou 
prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba 
samostatně je vymezit, zahrnují i plochy veřejné 
zeleně  

Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované veřejně přístupné pozemky jednotlivých 
druhů účelu a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 
slučitelné s účelem veřejných prostranství.  

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Hlavní využití:  

 veřejně přístupné plochy převážně zpevněné, veřejně přístupné plochy zeleně  

Přípustné využití:  

 zpevněné plochy  

 dopravní plochy – silnice, místní a účelové komunikace  

 plochy a zařízení pro odstavování a parkování vozidel  

 doplňující veřejná zeleň  

 parkově upravená okrasná, záměrně vytvořená a udržovaná zeleň  

 prvky drobné architektury  

 vodní prvky  

 cyklistické stezky  

 podzemní stavby technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a 
přípustného využití  

Podmíněně přípustné využití:  

 nadzemní stavby technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a 
přípustného využití  

 drobné stavby doplňující funkci hlavního využití (rozsahu odpovídajícímu např. pódia, 
předzahrádky, přenosné konstrukce apod.)  

 stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení, 
stánkový prodej, informační a reklamní zařízení apod.)  

 dětská hřiště související s hlavním využitím  

Nepřípustné funkční využití:  

 jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně 
přípustném využití území 
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Podmínky prostorového uspořádání:  

 výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

Další podmínky využití:  

 v rozhledových trojúhelnících nebude realizovaná nová výstavba ani vysazovaná vyšší 
zeleň (nad 0,6 m) ani realizováno neprůhledné oplocení 
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8. Plochy zeleně 

 druh plochy umístění 

 plochy zeleně 
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a 
plochách přestavby 

kód typ plochy Způsob využití 

ZV zeleň na veřejných prostranstvích  významné plochy zeleně v sídlech většinou parkově 
upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy 
parků apod., které nemohou být součástí jiných 
typů ploch 

ZSP zeleň sídelní a přírodního charakteru plochy veřejné, vyhrazené i soukromé zeleně 
v sídlech, které v daném případě nemohou být 
součástí jiných typů ploch, např. bydlení 

plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; plochy 
zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu  

ZV – ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH  

Hlavní využití:  

 veřejně přístupné plochy zeleně s rekreačním využitím  

Přípustné využití:  

 stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 podzemní stavby, zařízení a jiná opatření pro technickou infrastrukturu, pokud bude 
zachována funkce hlavního využití  

 technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace (např. dětská 
hřiště související s hlavním využitím, drobný mobiliář, cyklistické stezky), pokud bude 
zachována funkce hlavního využití 

Podmíněně přípustné využití:  

 drobné stavby doplňující funkci hlavního využití (v rozsahu odpovídajícím například 
pódiím, přenosným konstrukcím apod.)  

 stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení, 
stánkový prodej, informační a reklamní zařízení apod.)  

 nadzemní stavby veřejné infrastruktury (např. vedení a objekty technické infrastruktury, 
místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.), pokud 
bude zachována funkce hlavního a přípustného využití  

 stanice sloužící k monitorování životního prostředí  

 výstavba vodohospodářských zařízení pro lesní rekultivaci – suchá drž, retenční nádrž  

Nepřípustné využití:  

 jakékoliv jiné využití, než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně 
přípustném využití území  
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Podmínky prostorového uspořádání:  

 intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 0,8  

 výšková hladina zástavby – max. 1 NP + ustupující podlaží 

 zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  

 v aktivních zónách záplavového území budou uvolněné prostory bez pevných překážek 

ZSP – ZELEŇ SÍDELNÍ A PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

Hlavní využití:  

 veřejně přístupné, vyhrazené a soukromé plochy zeleně s izolační funkcí nebo (a) 
rekreačním využitím 

Přípustné druhy funkčního využití území:  

 stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že budou splněny všechny požadavky 
ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce 
zemědělských ploch 

 technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely rekreace (např. 
drobný mobiliář, cyklistické stezky, prvky informačního systému), pokud bude zachována 
funkce hlavního využití 

Podmíněně přípustné využití:  

 odpočinkové a relaxační plochy (areály zdraví s cvičebními prvky, hřiště související s 
hlavním využitím)  

 plochy a zařízení pro údržbu a obnovu zeleně v rozsahu odpovídajícím velikosti plochy  

Nepřípustné využití území:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 intenzita využití pozemků - koeficient zeleně minimálně 0,8 

 výšková hladina zástavby – max. 1 NP  

 zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  

 v aktivních zónách záplavového území budou plochy zeleně bez pevných překážek 
průtoku velké vody  

 stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení, 
stánkový prodej, informační a reklamní zařízení apod.)  
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 nadzemní stavby veřejné infrastruktury (např. vedení a objekty technické infrastruktury, 
místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.), pokud 
bude zachována funkce hlavního a přípustného využití  

 stanice sloužící k monitorování životního prostředí  

 výstavba vodohospodářských zařízení pro zvýšení retence vody – suchá drž, retenční 
nádrž  

 pro vybrané plochy se stanovují následující specifické podmínky využití: 

Označení plochy ZSP Specifická podmínka využití 

P 205 Podmínky využití plochy budou prověřeny územní studií  
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9. Lesy 

 druh plochy umístění 

 Lesy v nezastavěném území 

kód typ plochy Způsob využití 

NL Plochy lesní plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci; 
pokud podmínky využití ploch umožňují umísťování 
staveb, pak tyto stavby musí vyhovovat § 18, odst. 
5 stavebního zákona, plochy lesů ochranných a lesů 
zvláštního určení 

(1) Plochy lesní jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les.  
(2) Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního 
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

NL – PLOCHY LESNÍ  

Hlavní využití:  

 plnění funkcí lesa a činnosti dle lesního hospodářského plánu nebo hospodářské osnovy.  

Přípustné využití:  

 stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro technickou infrastrukturu, pokud bude zachována 
funkce hlavního využití  

 účelové komunikace nutné pro obhospodařování pozemku a zajištění prostupnosti území 

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání: 
turistické a cyklistické stezky, informační systémy a odpočívadla.  

 výstavba lesních účelových staveb (ploch pro skladování dřeva)  

 výstavba studen   

 výstavba vodohospodářských zařízení pro lesní rekultivaci – poldr, retenční nádrž, 
protierozní opatření  

 trvalá vegetace bez hospodářského významu  

Nepřípustné využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 výšková hladina zástavby – max. 6,5 m  

 zastavěná plocha max. 30 m2 



Územní plán Turnov Změna č.6 – změnový text   

  77 

 

 

Další podmínky využití:  

 posílení či zachování funkčnosti územního systému ekologické stability – typická, 
geograficky původní společenstva  

 při povolování staveb i při lesním hospodářství musí být respektován územní systém 
ekologické stability 

 na území CHKO Český ráj se vylučuje možnost umístění nadzemních objektů 
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10. Plochy vodní a vodohospodářské 

 druh plochy umístění 

 plochy vodní a vodohospodářské v celém řešeném území 

kód typ plochy Způsob využití 

W  plochy vodní a vodohospodářské Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny pro 
zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu 
před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci 
vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy, upravujícími 
problematiku na úseku vod a ochrany přírody a 
krajiny. Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt 
vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití. 

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Hlavní využití:  

 vodohospodářská funkce  

Přípustné využití:  

 stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití  

 související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy, zdrže apod.)  

 stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi apod.)  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury  

 zdroje požární vody  

 akumulace přívalových vod, regulace jejich průtoku 

 založení prvků územního systému ekologické stability  

Podmíněně přípustné využití:  

 rekreační využití  

 chov ryb  

Nepřípustné využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:  

 výšková hladina zástavby – max. 6,5 m 

 zastavěná plocha max. 30 m2 

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability  

 míra využití nesmí ohrozit nebo oslabit funkci plochy, mít negativní vliv na ekologii 
prostředí a krajiny  
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11. Plochy nezastavěné 

 druh plochy umístění 

 plochy nezastavěné v nezastavěném území 

kód typ plochy Způsob využití 

Z Orná půda, trvalý travní porost 

Tyto plochy jsou vymezeny pro převažující 
zemědělské využití. Zahrnují zejména pozemky 
zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, 
zařízení a jiných opatření pro zemědělství a 
pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. Stavby nezbytné pro 
obhospodařování zemědělské půdy v 
nezastavěném území, pastevectví apod. (silážní 
žlaby, přístřešky pro dobytek) jsou do tohoto typu 
plochy zahrnuty  

NS Plochy nezastavěného území - smíšené plochy smíšené nezastavěného území jsou 
funkčně nevyhraněné s několika přípustnými 
funkcemi, např.: pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, 
případně pozemky vodních ploch a koryt vodních 
toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, 
pozemky přirozených a přírodě blízkých 
ekosystémů a pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury. 

Plochy jednotlivých funkcí nevyžadují jejich 
samostatné vymezení, pokud podmínky využití 
ploch umožňují umísťování staveb, pak tyto 
stavby musí vyhovovat ustanovením stavebního 
zákona 

Plochy smíšené nezastavěného území jsou samostatně vymezeny v případech, kdy s ohledem na 
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, například na plochy vodní 
a vodohospodářské, zemědělské a lesní. 

Z - ORNÁ PŮDA, TRVALÝ TRAVNÍ POROST  

Hlavní využití:  

 pozemky v nezastavěném území sloužící k hospodaření na zemědělské půdě  

Přípustné využití:  

 pozemky orné půdy, trvalých trávních porostů, sady, zahrady (zpravidla neoplocené) 

 stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro 
obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, sezonní 
přístřešky pro dobytek, ovčíny, seníky, ohrady a ohradníky) 

 účelové komunikace (polní cesty a další komunikace) nutné pro obhospodařování 
pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny 

 stavby a zařízení sloužící k protipovodňové a protierozní ochraně území, protipovodňová 
a protierozní opatření, přičemž konkretizace prvků a jejich umístění bude provedena 
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v rámci komplexních pozemkových úprav nebo studie odtokových poměrů a příslušných 
navazujících dokumentací 

 liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí) 

 stavby a zařízení sloužící veřejnému užívání území (informační systémy, odpočívadla) 

Podmíněně přípustné využití: 

 liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že budou splněny všechny požadavky 
ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce 
zemědělských ploch 

  revitalizace vodotečí – podmínkou je komplexní řešení ochrany území na základě návrhu 
KPÚ nebo studie odtokových poměrů, pokud bude prokázán soulad se zájmy ochrany 
přírody a krajiny 

 polní hnojiště, pokud nebudou narušeny zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy 
vodohospodářské, nenarušení zájmů hygienické ochrany bydlení bude prokázáno 
v navazujícím řízení 

 zalesnění – pokud bude v následujícím řízení prokázán soulad se zájmy ochrany ZPF a 
ochrany přírody a krajiny 

 plochy spadající do ochranného pásma vodního zdroje lze využít pouze v souladu se 
stanovenými podmínkami 

 ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely – za podmínky zajištění prostupnosti 
krajiny 

Nepřípustné využití:  

 oplocení pozemků 

 ukládání odpadu včetně řízeného skladování odpadů 

 aktivity, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ZPF nebo omezovaly 
obhospodařování pozemků 

 umísťování nových staveb na území první a druhé zóny odstupňované ochrany přírody a 
krajiny CHKO Český ráj 

Podmínky prostorového uspořádání:  

 výšková hladina zástavby – max. 6,5 m  

 zastavěná plocha max. 30 m2 

 nové zemědělské stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 25 m od hranice 
lesních pozemků  

Další podmínky využití:  

 při povolování staveb musí být respektován územní systém ekologické stability  

 ve vymezeném záplavovém území Q100 nesmí být realizované žádné stavby 

  v území, kde není vymezeno záplavové území, nesmí být realizovány žádné stavby ve 
vzdálenosti min. 6m od stávajících vodních toků 

 u zemědělských staveb musí být prokázáno, že nenarušují krajinný ráz 
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NS – PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - SMÍŠENÉ  

Hlavní využití:  

 zemědělské a krajinářské využití 

Přípustné využití:  

 plochy krajinné zeleně  

 vodní toky a plochy  

 zemědělská půda  

 lesní půdní fond  

 stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

Podmíněně přípustné využití:  

 liniové stavby technické a dopravní infrastruktury neomezující hlavní využití,  

 vodohospodářská zařízení  

 pomníky, sochy, kříže  

 rekreační využití bez stavební činnosti  

Nepřípustné využití:  

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

Podmínky prostorového uspořádání:   

 nestanovují se 

Další podmínky využití:  

 posílení či zachování funkčnosti územního systému ekologické stability – typická, 
geograficky původní společenstva  

 posílení stávajících přírodních hodnot území 

Doplňující podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železniční tratě 
a silnic I. a III. třídy a stavebník bude následovně povinen v rámci stavby provést taková opatření, 
která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po železniční trati a silnicích I. a III. třídy, 
učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby v nově navržených 
plochách, které by mohly být ohrožené hlukem z železniční tratě a silnic I. a III. třídy, nikoli jen na 
ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na 
náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách 
způsobila ve spojení s dopravou na předmětné železniční trati a silnicích I. a III. třídy (např. 
odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách. 
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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 

G. 1. Veřejně prospěšné stavby 

TAB. 3: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS) 

kód název VPS, VPO, asanace 

Dopravní a technická infrastruktura 

DI 4 Napojení silnice I/35 a III/28315 Na Kamenci (DS – Z 270) 

DI 6 Výstavba páteřní komunikace (T.G. Masaryka) na Hruštici (MK – Z 116) 

DI 7 Nové napojení na silnici I/10  – jižní sjezd do Fučíkovy ulice (DS – Z 74) 

DI 8 Homogenizace silnice III/01018 v lokalitě Kobylka (DS –Z 29) 

DI 10 Homogenizace silnice III/27926 a III/27920 v Mašově – Sobotecká (DS – Z 329) 

DI 11 Úprava křižovatky silnic II/610 a III/2797 Nádražní (DS –Z 131) 

DI 12 Rozšíření komunikace na Mokřiny (DS – Z 5) 

TI 2 Vodovodní řad propojující Ohrazenice s PZ Vesecko a Malým Rohozcem 

DI 101 Cyklostezka Greenway Jizera 

S5_D01C kapacitní silnice S5 (I/35), úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – 
hranice LK/KHK 

ŽD8_D26/1 optimalizace a dílčí přeložka jednokolejné železniční trati, elektrizace, úsek 
hranice SK/LK – Turnov 

ŽD8_D26/2 optimalizace železniční trati, elektrizace, zdvojkolejnění, úsek Turnov – Čtveřín 

D29A modernizace jednokolejné železniční trati, elektrizace, úsek Turnov – Rovensko 
pod Troskami 
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G. 2. Veřejně prospěšná opatření 

TAB. 4: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO) 

Index Opatření Katastrální 
území 

Účel opatření 

Opatření pro snižování ohrožení v území povodněmi 

W01 Koridor pro umístění 
staveb a opatření pro 
snižování ohrožení 
území povodněmi 

Bukovina u 
Turnova, 
Daliměřice, 
Turnov, Mašov 
u Turnova 

Zajištění podmínek pro nakládání 
s vodami, ochranu před jejich škodlivými 
účinky a suchem, regulaci vodního 
režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy 
upravujícími problematiku na úseku vod 
a ochrany přírody a krajiny. 

W02 Zkapacitnění průtoku 
pod mostem v ulici 
Palackého a výstavba 
protipovodňových 
opatření (hráze, stěny, 
objekty)  

Turnov Ochrana města před riziky spojené 
s povodňovými stavy. 

 

Index Opatření Katastrální území Účel opatření 

Opatření k založení či dotvoření nefunkčních prvků územního systému ekologické stability 
místního významu: 

WU09 LBK-LBC1205/1683 Malý Rohozec, 
Daliměřice 

založení a dotvoření 
ÚSES 

WU12 LBK-LBC1441/LCRKA Mašov u Turnova 

WU17 LBC1441 Mašov u Turnova, 
Turnov 
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Index Opatření Katastrální území Účel opatření 

Prvky ÚSES nad regionálního a regionálního významu 

- úseky nadregionálního biokoridoru K31V,N Jizera: 

WU18 NRBK K31V,N-LCNK26/0 Bukovina u Turnova zabezpečení ÚSES 

WU19 NRBK K31V,N-RCNK1246A/LCNKA 

WU20 NRBK K31V,N-RCNK1246A/LCNK26 

WU21 NRBK K31V,N-LCNKA/LCNK240 

WU22 NRBK K31V,N-LCNK240/LCNK240 Turnov 

WU23 NRBK K31V,N-LCNK240/LCNK250 Turnov, Daliměřice 

WU24 NRBK K31V,N-LCNK250/LCNK249 Turnov, Mašov u Turnova 

- vložené regionální biocentrum v trase K31V,N Jizera: 

WU25 RCNK1246A Loužek 2x Bukovina u Turnova zabezpečení ÚSES 

- vložená místní biocentra v trase K31V,N Jizera: 

WU26 LCNK26 Na hranicích Bukovina u Turnova zabezpečení ÚSES 

WU27 LCNKA Jizera Bukovina u Turnova 

WU28 LCNK240 Rybníčky pod zámkem, 
Svahy nad Jizerou 

Bukovina u Turnova, Turnov, 
Daliměřice 

WU29 LCNK250 Nudvojovické slepé 
rameno 

Mašov u Turnova, Turnov 

- úsek nadregionálního biokoridoru K31B  Údolí Kamenice – Jizery – Příhrazské skály: 

WU30 NRBK K31B-RCNK386/242 Mašov u Turnova zabezpečení ÚSES 

- regionální biocentra: 

WU31 RCNK386 Hruboskalsko Mašov u Turnova zabezpečení ÚSES 

WU25 RCNK1264A Loužek,  součást NRBK 
K31V,N 2x  

Bukovina u Turnova 

- úseky regionálního biokoridoru RK675 Libuňka: 

WU32 RBK675-LCNK250/LCRK590 Turnov, Mašov u Turnova zabezpečení ÚSES 

WU33 RBK675-LCRK590/RCNK386 Mašov u Turnova 

WU34 LCRK590 Bartkovsko Mašov u Turnova zabezpečení ÚSES 
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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 

Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, se 
nestanovují. 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 

   STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Vzhledem k tomu, že z posouzení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblast 
nevyplývá, že ÚP Turnov má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost některé EVL nebo ptačí oblasti, nebyla kompenzační opatření stanovena. 
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J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

    MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

    PROVĚŘENÍ 

ÚP Turnov se vymezují následující koridory územních rezerv: 

 ÚR 8 – koridor pro obchvat centra města. 

Územní rezervy jsou prostorově vymezeny a zakresleny ve výkresu č. 2: „Hlavní výkres: 
urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny“ 

ÚP Turnov vymezuje koridory územních rezerv, které jsou patrné z následující tabulky: 

TAB. 5: SOUPIS PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV 

Funkce 
Označení 
koridoru 

Způsob využití Podmínky pro jeho prověření 

DI ÚR 8 ÚR 8-DS Zpracování ověřovací projektové dokumentace 
obchvatu centra města a posouzení vlivu na 
životní prostředí 

 

K. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ – ETAPIZACE 

ÚP Turnov stanovuje pořadí změn využití území formou etapizace ve specifických podmínkách 
využití vyjmenovaných ploch. Tyto podmínky jsou specifikovány v kapitole F. 2. 

 

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 

ÚP Turnov se nevymezují plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 
pro rozhodování o změnách jejich možného budoucího využití. 
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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 ČINNOSTI 

Vydáním územního plánu končí platnost dřívějších regulačních plánů. 

Ve správním území Turnov se 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. Jde o zóny soustředěné výstavby v zónách: 

 Hruštice – Károvsko rozvojová lokalita bydlení  

 Durychov – Na Kamenci rozvojová lokalita bydlení 

 Daliměřice – plocha Z 72 bydlení individuální 

 Benátky – plochy Z 146, Z 149 a Z 150 bydlení individuální 

 Nudvojovice – plocha Z 167 průmyslové výroby a skladů 

 Mašov – plocha Z 322 bydlení venkovské 

Územní studie podrobně stanoví: 

 vymezení stavebních pozemků 

 nezastavitelné části zastavitelných ploch 

 koeficient zastavění pozemků 

 výškovou hladinu, odstupy objektů 

 vymezení prostorů pro občanské vybavení a návaznost na veřejná prostranství 

 způsob napojení na dopravní infrastrukturu a prostupnost území 

 postup výstavby 

Lhůta pro vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na 4 
roky od vydání Změny č. 2 ÚP Turnov. 

N. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 

     VÝZNAMNÝCH STAVEB 

Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které architektonickou část projektové 
dokumentace může vypracovávat jen autorizovaný architekt, ÚP Turnov nevymezuje. 
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O. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 

     K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

O. 1. Počet listů textové části 

Textová část změnového textu návrhu Změny č.5 územního plánu Turnov obsahuje 108 stran. 

O. 2. Seznam výkresů grafické části 

TAB. 6: SEZNAM VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Výkres číslo Obsah Měřítko Poznámka 

1. Výkres základního členění území 1:5000 2 listy A1+ 

2. Hlavní výkres: urbanistická koncepce, 
koncepce uspořádání krajiny 

1:5000 2 listy A1+ 

3. Výkres dopravní infrastruktury 1:5000 2 listy A1+ 

4. Výkres technické infrastruktury 1:5000 2 listy A1+ 

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací 

1:5000 2 listy A1+ 

 

SEZNAM TABULEK 
TAB. 1A: SOUPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH (Z) 102 

TAB. 1B: SOUPIS PLOCH PŘESTAVBY (P) 107 

TAB. 1C: SOUPIS PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ (K) 30 

TAB. 3: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS) 829 

TAB. 4: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO) 100 

TAB. 6: SEZNAM VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 104 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

zkratka význam 

AČR Armáda České republiky 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

BC, BK biocentrum, biokoridor = skladebné části územního systému ekologické 
stability 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BSK5 biochemická spotřeba kyslíku v mg mikroorganismy při rozkladu znečištění 
(odpadních vod) za 5 dní – norma=54mg/1l/1 člověk/den  

CO civilní ochrana 

CR  cestovní ruch 

CZT centrální zásobování teplem 

ČEPS Česká energetická přenosová soustava 

ČEZ České energetické závody 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČS  čerpací stanice 

ČSOV čerpací stanice odpadních vod 

ČS PHM čerpací stanice pohonných hmot 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a kartografický 

EO ekvivalentní obyvatel 

EU Evropská Unie 

EVL evropsky významná lokalita 

HPJ hlavní půdní jednotka 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

IAD individuální automobilová doprava 

IZS integrovaný záchranný systém 

k.ú. katastrální území 

KES koeficient ekologické stability 

KN katastr nemovitostí 

KOP Koncepce ochrany přírody Libereckého kraje 

KÚ Katastrální úřad 

KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje 

LAPV lokality akumulace povrchových vod 

LČR, s.p. Lesy České republiky, státní podnik 
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L ÚSES lokální (místní) územní systém ekologické stability 

zkratka význam 

LK Liberecký kraj 

LPF lesní půdní fond 

MMR ČR Ministerstvo místního rozvoje České republiky 

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NRBC biocentrum nadregionální 

NKP nemovitá kulturní památka 

NNKP národní nemovitá kulturní památka 

NPP národní přírodní památka 

NPR národní přírodní rezervace 

NUTS klasifikace EU územních statistických jednotek: 1 – republika, 2 – regiony, 3 – 
kraje, 4 – okresy, 5 - obce 

NZP nezemědělská půda 

OA osobní automobil 

OIR objekty individuální rekreace 

OP ochranné pásmo 

ORP obec s rozšířenou působností 

OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

PF ČR Pozemkový fond České republiky 

PÚ Pozemkový úřad 

PUPFL pozemky určené pro plnění funkcí lesa 

PÚR ČR politika územního rozvoje České republiky 

RC, RK biocentru, biokoridor regionálního významu 

RR radioreléová trasa 

RS regulační stanice 

RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SČP Severočeská plynárenská a.s. 

SCZT systémy centrálního zásobování teplem 

SEA hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic Environmental 
Assessment) 

SLDB sčítání lidu, domů a bytů 

SRN Spolková republika Německo 

STL středotlaký plynovod 

SV skupinový vodovod 

SVS Severočeská vodárenská společnost 
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SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

zkratka význam 

TR transformovna 

TTP trvalé travní porosty 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚHUL Ústav pro hospodářskou úpravu lesa 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚPP územně plánovací podklad 

ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru 

ÚPO územní plán obce 

ÚP VÚC územní plán velkého územního celku 

ÚSES (R, NR) územní systém ekologické stability – regionální, nadregionální 

ÚSOP ústřední seznam ochrany přírody 

UTO uzlový telefonní obvod 

ÚTP územně technické podklady 

ÚV úpravna vody 

VD vodní dílo 

VKP významný krajinný prvek 

VŠ vysoká škola 

VTL vysokotlaký plynovod 

VVN velmi vysoké napětí 

VZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území 

ZCHÚ zvláště chráněné území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR LK Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 

 


