
Město Turnov

Vyhláška Města Turnova č. 59/2000
o změně č. 5 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov 

Městská rada v Turnově vydává podle § 24, § 44 odst. 2 písm a) a § 45 písm. l) 
zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku.

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

1) Vyhláška oznamuje změny č. 5 závazné části ÚPSÚ Turnov schválené 
zastupitelstvem města Turnova dne 29. 6. 2000.
2) Vyhláška oznamuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, které 
jsou stanoveny v regulativech funkčního a prostorového uspořádání území a které 
jsou závazné. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území jsou součástí 
ÚPSÚ Turnov.

Článek 2
Rozsah platnosti

1) Vyhláška je platná pro správní území města Turnova, které je totožné s k.ú. Turnov, 
k.ú. Daliměřice, k.ú. Malý Rohozec, k.ú. Bukovina a k.ú. Mašov.
2) Vyhláška je závazná pro všechny orgány státní správy, organizace a občany na 
území města Turnova při činnostech, které vyvolávají změny ve funkčním využití 
území nebo při přípravě a provádění staveb a jejich změn, při užívání, údržbě a 
odstraňování staveb.
3) Vyhláška o závazných částech ÚPSÚ Turnov vyjadřuje závěry změny č. 5 
schváleného ÚPSÚ Turnov.

Část druhá

Článek 3
Regulativy a limity prostorového uspořádání území

Lokalita č. 21 - Přepeře - Turnov
Velikost lokality: 11,3 ha
Funkční využití po změně ÚPSÚ Turnov: plochy orných půd
Kapacita lokality: užitkové plochy 0 ha

Zásady prostorové regulace: 
Charakter zástavby: --
Výška: --
Stupeň zastavění pozemku: --
Sklon střech: --

Regulativy funkčního uspořádání území



Plochy orných půd
Intzenzivně obdělávaná zemědělská půda

Článek 4
Návrh dopravního řešení

Ve výhledu touto plochou prochází trasa nové rychlostní silnice R35.
Obslužné komunikace lemující plochu č. 21 ze severu a západu, obsažené v ÚPSÚ 
před změnou č. 5 zůstávají součástí ÚPSÚ i po této změně.

Článek 5
Návrh technické infrastruktury

V ploše č. 21 nebude budována žádná technická infrastruktura.

Článek 6
Vymezení řešeného území

Řešené území, které je předmětem změny ÚPSÚ Turnov č.5 zasahuje k.ú. Přepeře a 
k.ú. Turnov. V k.ú.Turnov jsou dotčeny následující pozemky:
2027/12 - část (301 m2)
2027/1 - část ( 3559 m2)
2027/14 - celá (4794 m2)
2027/15 - celá (205 m2)
2027/16 - celá (150 m2)
2027/17 - celá (4877 m2)
2027/13 - část (11774 m2)
1994/1 - celá (2417 m2)
1994/2 - celá (503 m2)
1992/1 - část (14873 m2)
1991 - část (2215 m2)
1995 - část (1416 m2)
1997 - část (1222 m2)
2001/1 - celá (26 m2)
1990/1 - celá (297 m2)
1989/1 celá (188 m2)
1989/2 - část (105 m2)

U všech výše uvedených pozemků se jedná o změnu na plochy orných půd.

Článek 7
Limity využití území

Případné ovlivnění vodárenských ochranných pásem a zátopových území bude 
zrušením návrhu zástavby omezeno. 
V řešeném území nejsou stanoveny významné limitující prvky, vyplývající z 
technických podmínek, kromě ochranného pásma rychlostní komunikace R35 a 
ochranného pásma VN elektrického vedení. 
Změna ÚPSÚ č. 5 žádným způsobem nenaruší sousedící části města ani okolní obce. 

Článek 8
Plochy veřejně prospěšných staveb

V území se nenachází žádné plochy veřejně prospěšných staveb.



Část třetí
Závěrečná ustanovení

Článek 9

Dokumentace změny ÚPSÚ Turnov.
Změny č. 5 závazné části ÚPSÚ Turnov budou připojeny jako textová a grafická 
příloha k ÚPSÚ Turnov v místech jeho uložení na MěÚ Turnov - odbor rozvoje města a 
stavební úřad, na OkÚ Semily - referát regionálního rozvoje, na Obecním úřadu v 
Ohrazenicích a na Obecním úřadu v Přepeřích.

Článek 10

Změna č. 5 ÚPSÚ doplňuje závazné regulativy schváleného ÚPSÚ Turnov ve znění 
původní obecně závazné vyhlášky města Turnova č. 39/1996.

Tato obecně závazná vyhláška bude vyhlášena vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu v Turnově.
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ing. Milan Hejduk MUDr. Vladimír Ecker 
 starosta města místostarosta města 


