
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 64/2001 ze dne 30. 08. 2001
o změně č. 4 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 30. 08. 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, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

1) Vyhláška oznamuje změnu č. 4 závazné části Územního plánu sídelního tvaru 
(ÚPSÚ) Turnov schválenou zastupitelstvem města Turnova usnesením ZM č. 98/01 ze 
dne 30.8.2001. 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. 4 
schváleného ÚPSÚ Turnov

Část druhá
Závazná část územního plánu

Článek 3
Regulační podmínky jednotlivých nových lokalit

Lokalita č. 59 - TURNOV – Smuteční rozlučková síň
Velikost lokality: 4.837 m2
Návrh využití: Plocha veřejného zájmu 3.067 m2
Území pro dopravu 1.770 m2
Kapacita lokality: Počet obyvatel 0
Užitkové plochy nebytové 1.500 m2
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby -
Výška max. 10 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,4



Závazný regulativ pro území mimo zastavitelné území obce, kde tímto lze měnit 
využití území u uvedených kultur, bez nutnosti změny územního plánu, ale po 
projednání dle platných právních předpisů, následujícím způsobem:
- z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí 
lesa
- ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění 
funkcí lesa
- z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí 
lesa
- z vodní plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění funkcí 
lesa
- z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodní 
plochu
- pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné 
půdě, zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa

Článek 4
Limity využití území

Lokalitou prochází lokální biokoridor BK 12-14 Stebénka, v 10 m pásu od vodoteče 
zachovat a doplnit břehový porost a vlastní výstavbu situovat mimo toto pásmo. V 10 
m pásmu biokoridoru může být situována komunikace za předpokladu, že zůstane 
zachován přírodní charakter břehů.
Lokalitou vede stávající kanalizační řad, který bude při případném dotčení stavbou 
musí být přeložen.

Článek 5
Návrh dopravního řešení

Lokalita bude napojena z prostoru U raka a z Přemyslovy ulice. Dopravní napojení z 
prostoru U raka bude řešeno komunikací funkční třídy C3 s charakteristikou použití 
jako obslužné komunikace zpřístupňující objekt Smuteční rozlučkové síně ukončené 
slepě. Stejného druhu bude i komunikace napojená na Přemyslovu ulici, ta se 
navrhuje v kategorii MO/5. Obě budou mít charakter zklidněných komunikací.
Doprava v klidu bude zajištěna velkokapacitním parkovištěm u Kulturního centra 
Střelnice a částečně na vlastním řešeném území.

Článek 6
Návrh technického vybavení

Změnou č. 4 ÚPSÚ Turnov není vyvolána změna koncepce technického vybavení 
schváleného ÚPSÚ Turnov.
U nově navržené lokality č. 59 byly prověřeny kapacity zdrojů a navrženy přípojné 
trasy inženýrských sítí. Napojení lokality na inženýrské sítě je vedeno přes sousední 
území Kulturního centra Střelnice.
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. 4 zasahuje k.ú. Turnov a je 
přesně vymezeno v mapě Komplexního urbanistického návrhu změny č. 4 ÚPSÚ 



Turnov jako lokalita č. 59.

Část třetí
Závěrečná ustanovení

Článek 8
Uložení kompletní dokumentace Změny č. 4 ÚPSÚ Turnov

Změna č. 4 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 9
Vyhlášení

Změna č. 4 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. 21. 9. 2001. 

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


