
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 62/2001
o změně č. 2 a 3 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 26.04.2001 usneslo vydat na 
základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

1) Vyhláška oznamuje změny č. 2 a 3 závazné části Územního plánu sídelního tvaru 
(ÚPSÚ) Turnov schválené zastupitelstvem města Turnova usnesením č. 23/01 ze dne 
26.4.2001. Ostatní části ÚPSÚ Turnov zůstávají beze změny.

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 činnosti na území města Turnova, 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. 2 a 3 
schváleného ÚPSÚ Turnov.

Část druhá
Závazná část územního plánu

Článek 3
Regulační podmínky jednotlivých nových lokalit

Lokalita č. 52 - TURNOV - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada
Velikost lokality: 5,79 ha
Návrh využití:
Sportovní plochy 4,74 ha
Území pro dopravu 1,05 ha
Kapacita lokality:
Počet obyvatel 0
Užitkové plochy nebytové 58.000 m2
Zásady prostorové regulace: 



Charakter zástavby skupinový
Výška max. 6 NP - 21 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,25

Lokalita č. 53 - MAŠOV - Bydlení
Velikost lokality: 0,34 ha
Návrh využití: Území malých sídel 0,34 ha
Kapacita lokality: 
Počet obyvatel 10
Užitkové plochy nebytové 0 m2
Zásady prostorové regulace:
Charakter zástavby otevřený
Výška max. 1 NP - 7 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,1
Charakter zástavby - přízemní domy s podkrovím, šikmé střechy 20 - 45o.

Lokalita č. 54 - TURNOV - Technické služby
Velikost lokality: 0,17 ha
Návrh využití: Území průmyslové výroby 0,17 ha
Kapacita lokality: 
Počet obyvatel 0
Užitkové plochy nebytové 3.000 m2
Zásady prostorové regulace:
Charakter zástavby skupinový
Výška max. 3 NP - 10 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,6
Příklady možného využití: Rezerva pro rušící provozy vymisťované z centra města.

Lokalita č. 55 - DALIMĚŘICE - Bydlení
Velikost lokality: 0,28 ha
Návrh využití: Území malých sídel 0,28 ha
Kapacita lokality:
Počet obyvatel 10
Užitkové plochy nebytové 0 m2
Zásady prostorové regulace:
Charakter zástavby otevřený
Výška max. 1 NP - 7 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,1
Charakter zástavby - přízemní domy s podkrovím, šikmé střechy 20 - 45o.

Lokalita č. 56 - BUKOVINA - Bydlení
Velikost lokality: 0,67 ha
Návrh využití: Území malých sídel 0,67 ha
Kapacita lokality:
Počet obyvatel 10
Užitkové plochy nebytové 0 m2
Zásady prostorové regulace: 
Charakter zástavby otevřený
Výška max. 1 NP - 7 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,1
Charakter zástavby - přízemní domy s podkrovím, šikmé střechy 20 - 45o.

Lokalita č. 57 - TURNOV - Sportovně rekreační areál Stebénka
Velikost lokality: 1,18 ha



Návrh využití: Sportovní plochy 1,18 ha
Kapacita lokality: 
Počet obyvatel 0
Užitkové plochy nebytové 1.800 m2
Zásady prostorové regulace: 
Charakter zástavby skupinový
Výška max. 2 NP, max. 7 m nad terénem
Stupeň zastavění pozemku max. 0,15

Lokalita č. 58 - TURNOV - Sportovně rekreační areál Maškova zahrada
Velikost lokality: 1,77 ha
Návrh využití: Sportovní plochy 1,77 ha
Kapacita lokality: 
Počet obyvatel 0
Užitkové plochy nebytové 10.600 m2
Zásady prostorové regulace: 
Charakter zástavby skupinový
Výška max. 3 NP - 10 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,4

Článek 4
Limity využití území

Lokality č. 52, 54 a 58 zasahují do hranice 100 leté vody Jizery, zástavba musí být 
omezena standardními pravidly pro využití těchto území.
Lokality č. 52 a 54 leží v těsné blízkosti nadregionálního biokoridoru Jizera, v souladu 
s ÚSES ponechat volný pruh zeleně v šíři min. 20 m od Jizery.
U lokality č. 52 prochází sběrač gravitační jednotné kanalizace, jehož ochranné pásmo 
je třeba respektovat, popřípadě sběrač přeložit.
Do lokality č. 53 zasahuje ochranné pásmo VTL plynovodu, které musí být dodrženo.
Do lokality č. 53 zasahuje ochranné pásmo VVN nadzemního elektrického vedení, 
které musí být respektováno a stavby budou umisťovány v minimální vzdálenosti 12 
m od krajního vodiče.
Do lokality č. 56 zasahuje ochranné pásmo VVN nadzemního elektrického vedení, 
které musí být respektováno.
Lokalitou č. 57 prochází biokoridor Stebenka, v souladu s ÚSES zachovat min. 20 m 
pruh zeleně od vodoteče Stebenky, zde doplnit břehový porost, prostorově a druhově 
jej rozrůznit a sportovní plochy umisťovat mimo tento pás.
Na lokalitě č. 57 budou stavby umisťovány v minimální vzdálenosti 20 m od Stebénky, 
v důsledku potencionálního záplavového území.
Změna ÚPSÚ č. 2 a 3 žádným způsobem negativně nenaruší sousedící části města ani 
okolní obce.

Článek 5
Návrh dopravního řešení

Všechny nové lokality budou napojeny ze stávající komunikační sítě.

Článek 6
Návrh technického vybavení

Změnou č. 2 a 3 ÚPSÚ Turnov není vyvolána změna koncepce technického vybavení 
schváleného ÚPSÚ Turnov.
U nově navržených lokalit č. 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58 byly prověřeny kapacity 



zdrojů a navrženy přípojné trasy inženýrských sítí. Nové vedení inženýrských sítí je 
nutno u následujících lokalit:
Lokalita č. 53
- likvidaci odpadních vod nutno řešit individuálně (domovní ČOV, žumpy) nebo 
společnou kanalizací s přečištěním vod a vyústěním do recipientu Libuňka nebo Jizera. 
Po vybudování kanalizace z místní části Mašov na městskou ČOV bude možné 
připojení na ní.
Lokalita č. 55
- zásobování pitnou vodou pro tuto lokalitu řešit individuálně, popřípadě prodloužením 
vodovodu při výstavbě nové průmyslové zóny (lokalita č. 50)
- likvidaci odpadních vod nutno řešit individuálně (domovní ČOV, žumpy). Po 
vybudování kanalizace v nové průmyslové zóně bude možné připojení na ní.
- napojení na plynovod bude možné až při výstavbě průmyslové zóny
- elektrická energie je přivedena stávající přípojkou, pro rozšíření zástavby je nutné 
provést rozšíření stávající sítě Lokalita č. 56
- zásobování pitnou vodou bude řešeno napojením na stávající vodovod, který bude 
nutno prodloužit z Bukoviny do místní části Na hranicích, kde bude vybudován nový 
zemní vodojem 50 m3
- likvidaci odpadních vod nutno řešit individuálně (domovní ČOV, žumpy)
- napojení na plynovod není

Pokud není napojení jednotlivých lokalit na inženýrské sítě přímo specifikováno, budou 
tyto napojeny na stávající řady inženýrských sítí.

Článek 7
Vymezení řešeného území

Řešené území, které je předmětem změny ÚPSÚ Turnov č. 2 a 3 zasahuje k.ú. Turnov, 
k.ú. Mašov, k.ú. Daliměřice a k.ú. Bukovina a je přesně vymezeno v mapě 
Komplexního urbanistického návrhu změny č. 2 a 3 ÚPSÚ Turnov jako lokality č. 52, 
53, 54, 55, 56, 57 a 58.

Článek 8
Plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav

Veřejně prospěšnými stavbami jsou všechna liniová vedení inženýrských sítí v lokalitě 
č. 52, dle výkresu veřejně prospěšných staveb.
Navrhované funkční využití lokality č. 52 vyvolá požadavky na asanační zásahy do 
stávajících trvalých staveb, dle výkresu veřejně prospěšných staveb a asanací.

Část třetí
Závěrečná ustanovení

Článek 9
Uložení kompletní dokumentace Změn č. 2 a 3 ÚPSÚ Turnov

Změny č. 2 a 3 závazné části ÚPSÚ Turnov budou připojeny jako textová a grafická 
příloha k ÚPSÚ Turnov v místech jeho uložení na MěÚ Turnov - odboru rozvoje města 
a stavebním úřadu, na Okresním úřadu Semily, referátu regionálního rozvoje, na 
Obecním úřadu Ohrazenice a na Obecním úřadu Přepeře.

Článek 10 



Vyhlášení

Změny č. 2 a 3 ÚPSÚ Turnov doplňují závazné regulativy schváleného ÚPSÚ Turnov ve 
znění původní obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 39/1996.
Tato obecně závazná vyhláška bude vyhlášena vyvěšením na úřední desce Městského 
úřadu v Turnově.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni 
jejího vyhlášení, tj. 12. května 2001.

MUDr. Vladimír Ecker  PhDr. Hana Maierová
místostarosta města  místostarostka města


