
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 77/2002
o změně č. 7 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 24.10.2002 usnesením č. 
125/02 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 vymezuje změnu č. 7 závazné části Územního plánu sídelního tvaru 
(ÚPSÚ) Turnov schválenou zastupitelstvem města Turnova usnesením č. 123/02 ze 
dne 24.10.2002. Ostatní části ÚPSÚ Turnov zůstávají beze změny.

2) Vyhláška vymezuje 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 z projednání Změny 
č. 7 schváleného ÚPSÚ Turnov

Část druhá
Závazná část Územního plánu sídelního útvaru Turnov

Článek 3
Urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení 

zastavitelného území

Lokalita č. 5 - HRUŠTICE– obytná čtvrť a lokalita č. 6 - KÁROVSKO – rozvoj obce

Rozvojové území Hruštic navazuje na stávající vilovou zástavbu s charakterem 
zahradního města, která vznikla na základě regulačního plánu z roku 1901, 
doplněného v roce 1921.
Nová zástavba, která vznikne v rozvojové ploše Hruštic bude svým charakterem 
navazovat na stávající zástavbu, bude ji arondovat a ukončovat v jasném předělu 



zeleného pásu, který oddělí zástavbu Hruštic od rozvojových ploch Károvska a zároveň 
propojí zelený masiv lesa Farářství se zelení v údolí Stébenky.
Ortogonální (pravoúhlé) založení stávající uliční sítě střední části stávajících Hruštic 
zprostředkovává přímou vazbu řešeného území na centrální historickou část města. 
Hlavní komunikační význam má ulice 5. května a Zborovské, které budou v nové 
zástavbě propojeny novou komunikací. Její pohledová osa bude ukončena veřejnou 
budovou umístěnou v nově navržené  parkové ploše v centrální části řešeného území.

Lokalita č. 8 - DURYCHOV – obytná čtvrť a lokalita č. 9 - NA KAMENCI – obytná čtvrť

Celá lokalita je koncipována jako zahradní čtvrť s převažujícím podílem bydlení. Návrh 
umožňuje různé formy obytné zástavby, od izolovaných domů na větších pozemcích 
přes řadové domy až po sevřenější zástavbu nízkopodlažních bytových domů.
Hlavní provozně kompoziční osou celé lokality je rozšířená stávající páteřní 
komunikace procházejícím územím od ul. J.Palacha na severu až po křižovatku se 
silnicí I/35 v prostoru Kyselovska.
Řešení zeleně vychází ze zásad daných územním plánem. Navrženy jsou tři hlavní 
zelené celky propojené navzájem uličními stromořadími, menší plochy zeleně jsou 
rozptýleny v jednotlivých obytných skupinách.

Článek 4
Regulativy funkčního a prostorového uspořádání

Funkční regulativy uspořádání jsou stanoveny v návrhu hlavního výkresu Změny č. 7 
ÚPSÚ Turnov s komplexním řešením celého prostoru zpracovávaného ve změně.

Prostorové regulativy se pro vymezená území ve změně nestanovují, ale vzhledem k 
velikosti a významu lokalit je výstavba podmíněna zpracováním Regulačního plánu pro 
dané území.

Článek 5
Uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

Hlavní komunikační kostra a zásady uspořádání technického a občanského vybavení 
zůstávají zachovány tak, jak je schválena v ÚPSÚ Turnov.

Článek 6
Vymezení územního systému ekologické stability

V lokalitě Hruštice, Károvsko kostra územního systému ekologické stability zůstává 
zachována dle schváleného ÚPSÚ Turnov.

Východně od řešeného území Durychov, Na Kamenci prochází trasa lokálního 
biokoridoru BK 12 (15) - 22 s vloženým lokálním biocentrem BC - 15 Pod Vrchhůrou. 

V řešeném území leží tyto vybrané části kostry ekologické stability krajiny - interakční 
prvky podporující funkčnost vymezeného systému ekologické stability :

VIII.  U Vrchhůry  (03-32-23)
Listnatý hájek tvořený převážně jasanem a zazemný rybníček v kontaktu s 
intenzivním sadem, ornou půdou a starším sadem, plocha 0,25 ha.

XIV.  Pod Vrchhůrou  (03-32-23)
Liniová zeleň (růže šípková, trnka ob., dub, jasan apod.) a navazující extenzivně 



obhospodařovaná louka (cca 0,5 ha).

Obě plochy jsou v návrhu respektovány a jsou vyznačeny v grafické části 
dokumentace.

Článek 7
Veřejně prospěšné stavby a asanace

Lokalita Hruštice, Károvsko
1. Plocha pro veřejné vybavení městské čtvrti
2. Komunikace “hlavní” s kruhovým objezdem na křížení s ulicí 5. května a Károvskou
3. Rozšíření prodloužení komunikace Zborovské, s vyústěním na silnici III/2832
4. Rozšíření komunikace Zelená cesta
5. Propojení komunikace Pod zelenou cestou s nově navrhovanou “hlavní” komunikací
6. Propojení komunikace Koněvova s nově navrhovanou “hlavní” komunikací
7. Obslužná komunikace vymezující severní hranici plochy pro veřejné vybavení
8. Zaokruhovaná komunikace vymezující novou parcelaci severně od veřejně 
prospěšné stavby č. 3
9. Nová komunikace propojující veřejně prospěšné stavby č. 3 a č. 8 v oblasti 
Károvska
10. Asanace rozestavěného objektu na pozemku č. parc. 2883/3 a zábor tohoto 
pozemku
11. Přeložka výtlačného vodovodního řad
12. Výstavba věžového vodojemu
13. Rekonstrukce odlehčovací komory OK2 Alej legií s přepadem do Jizery
14. Odlehčovací komora OK2 Žižkova 
15. Veškeré trafostanice v řešeném území a propojovací kabel

Lokalita Durychov, Na Kamenci
1. Křižovatka Kyselovsko a komunikace na Výšinku a navazující síť základních 
komunikací
2. Přeložka zásobního vodovodního řadu LT 300 Károvsko - Vrchhůra
3. Přeložka zásobního vodovodního řadu PVC DN 160
4. Odlehčovací komora OK3 s kmenovou stokou a rekonstrukce kanalizační stoky v 
ulici Na Stebni
5. Odlehčovací komora OK4 s odlehčovací stokou OS4 včetně výpustního objektu 
čerpací stanice ČS2 včetně výtlaku V2 DN100
6. Odlehčovací komora OK5 s kmenovou stokou
7. Trafostanice a propojovací kabel35 kV
8. Trafostanice a propojovací kabel35 kV
9. Trafostanice a propojovací kabel35 kV
10. Trafostanice a propojovací kabel35 kV
11. Trafostanice a propojovací kabel35 kV
12. Trafostanice a propojovací kabel35 kV
13. Plocha pro veřejné vybavení městské čtvrti

Článek 8
Vymezení řešeného území

Řešené území, které je předmětem změny č. 7 ÚPSÚ Turnov zasahuje část k.ú. Turnov 
a Mašov, ve schváleném ÚPSÚ Turnov se jedná o rozvojové lokality č. 5, 6, 8, 9 a 
území je přesně vymezeno v návrhu hlavního výkresu změny č. 7 ÚPSÚ Turnov.



Část třetí
Směrná část

Článek 9

Směrnou částí Změny č. 7 ÚPSÚ Turnov jsou všechny části změny, které nejsou touto 
Obecně závaznou vyhláškou v Části druhé stanoveny jako závazná část ÚPSÚ Turnov.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek 10
Uložení kompletní dokumentace Změny č. 7 ÚPSÚ Turnov

Změna č. 7 závazné části ÚPSÚ Turnov bude připojena jako textová a grafická příloha 
k ÚPSÚ Turnov v místech jeho uložení na MěÚ Turnov - odboru rozvoje města a 
stavebním úřadě, na Okresním úřadě Semily, referátu regionálního rozvoje a na 
Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Článek 11
Vyhlášení

Změna č. 7 ÚPSÚ Turnov doplňuje 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. 

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


