
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 78/2002
o závazných částech Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny (Durychov, Na 

Kamenci a Hruštice, Károvsko)

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 24.10.2002 usnesením č. 
131/02 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 závaznou část Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny (Durychov, 
Na Kamenci a Hruštice, Károvsko) schválenou Zastupitelstvem města Turnova 
usnesením č. 129/02 ze dne 24.10.2002. 

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. 

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 
Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny (Durychov, Na Kamenci a Hruštice, Károvsko)

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 uspořádání

K vydání stanoviska k podmíněně přípustnému funkčnímu využití území, je příslušný 
pořizovatel územně plánovací dokumentace (Městský úřad Turnov, odbor rozvoje 
města)

Funkční využití :    Obytné území - OÚ
Slouží pro bydlení a zařízení pro obsluhu území.

Přípustné využití: - rodinné domy
- odstavná a parkovací stání doplňující stavbu hlavní
- sítě technického vybavení
- komunikace

Podmíněně přípustné využití:  - veřejné stravování pro obsluhu území v rámci bydlení
- malá ubytovací zařízení do 20 lůžek
- maloobchodní zařízení provozované v rámci bydlení
- nerušící drobná výroba a služby provozované v rámci bydlení (např. holič, krejčí, 
hodinář, fitness apod.)
- zařízení sociální, zdravotnická, školská, kulturní, sportovní a církevní pro obsluhu 
území v rámci bydlení
- místní správa

Nepřípustný způsob využití : - stavby pro výrobu a skladování
- velkokapacitní stavby občanského vybavení
- stavby pro velkoobchod a supermarkety
- velkokapacitní stavby pro dopravu
- velkokapacitní stavby technického vybavení
- zábavní zařízení
- autokempinky
- čerpací stanice pohonných hmot

Funkční využití : Smíšené území - SÚ
Slouží k bydlení a zařízení drobné výroby a služeb, které bydlení podstatně neruší.



Přípustné využití: - obytné budovy
- maloobchodní zařízení
- obchodní a kancelářské budovy
- veřejné stravování
- ubytovací zařízení
- nerušící drobná výroba a služby pro obsluhu území (např. holič, krejčí, hodinář, 
fitness apod.)
- zařízení sociální, zdravotnická, školská, kulturní, sportovní a církevní pro obsluhu 
území
- místní správa
- sítě technického vybavení
- komunikace
- odstavná a parkovací stání doplňující stavbu hlavní

Podmíněně přípustné využití:  - zábavní zařízení nerušící základní funkci území tj. 
bydlení

Nepřípustný způsob využití : - stavby pro výrobu a skladování
- velkokapacitní stavby občanského vybavení
- stavby pro velkoobchod a supermarkety
- velkokapacitní stavby pro dopravu
- velkokapacitní stavby technického vybavení
- autokempinky
- čerpací stanice pohonných hmot

Funkční využití :     Plochy veřejného zájmu

Přípustné využití: - veřejná správa
- školství
- kultura
- zdravotnictví
- sociální péče
- pošty
- bezpečnost a ochrana
- církev
- sítě technického vybavení
- komunikace
- odstavná a parkovací stání doplňující stavbu hlavní

Podmíněně přípustné využití: - služební byty
- administrativa v nutném rozsahu pro provoz výše uvedených funkcí
- obchodní plochy a služby jako doprovodné využití převažující funkce

Nepřípustný způsob využití : - stavby pro výrobu a skladování
- velkokapacitní stavby občanského vybavení
- stavby pro velkoobchod a supermarkety
- velkokapacitní stavby pro dopravu
- velkokapacitní stavby technického vybavení
- autokempinky
- čerpací stanice pohonných hmot

Funkční využití :    území malých sídel - MS
Slouží převážně pro bydlení, ve spojení s užitkovým využitím zahrad a možností chovu 
zvířectva.



Přípustné využití: - rodinné domy
- rodinné domy s drobným zařízením zemědělské výroby
- odstavná a parkovací stání doplňující stavbu hlavní
- sítě technického vybavení
- komunikace

Podmíněně přípustné využití:  - veřejné stravování pro obsluhu území 
- ubytovací zařízení
- rodinné domy s možností integrace provozoven pro maloobchod, nerušící drobnou 
výrobu a služby pro obsluhu území (např. holič, krejčí, hodinář, fitness apod.)
- zařízení sociální, zdravotnická, školská, kulturní, sportovní a církevní pro obsluhu 
území
- místní správa

Nepřípustný způsob využití : - stavby pro výrobu a skladování
- velkokapacitní stavby občanského vybavení
- stavby pro velkoobchod a supermarkety
- velkokapacitní stavby pro dopravu
- velkokapacitní stavby technického vybavení
- zábavní zařízení
- autokempinky
- čerpací stanice pohonných hmot

Funkční využití :    SPORTOVNÍ PLOCHY - SP
Přípustné využití: - otevřená sportoviště - zařízení organizované i neorganizované 
tělovýchovy s nezbytným příslušenstvím
- odstavná místa pro návštěvníky sportoviště
- sítě technického vybavení
- komunikace

Podmíněně přípustné využití:  - krytá sportoviště - zařízení organizované i 
neorganizované tělovýchovy s nezbytným příslušenstvím

Nepřípustný způsob využití : - stavby pro výrobu a skladování
- velkokapacitní stavby občanského vybavení
- stavby pro velkoobchod a supermarkety
- velkokapacitní stavby pro dopravu
- velkokapacitní stavby technického vybavení
- autokempinky
- čerpací stanice pohonných hmot

Funkční využití : území pro technické vybavení
Přípustné využití: - stavby, zařízení a sítě technického vybavení na úseku vodního 
hospodářství, energetiky a spojů
- komunikace 
- komunikace pro pěší
- zeleň 

Nepřípustný způsob využití : - jiné funkční využití, než přípustné



Funkční využití : Plochy komunikací
Přípustné využití: - komunikace
- komunikace pro pěší
- komunikace pro cyklisty
- sítě technického vybavení
- veřejná zeleň (aleje, travnaté pásy apod.)

Nepřípustný způsob využití : - jiné funkční využití, než přípustné

Funkční využití :    PARKY, PARKOVĚ UPRAVENÉ PLOCHY, HŘBITOVY - PZ
Přípustné využití: - plochy pro pasivní a aktivní rekreační pobyt
- zeleň
- komunikace pro pěší
- komunikace pro cyklisty
- plochy zahradnicky udržované zeleně
- sítě technického vybavení

Nepřípustný způsob využití : - jiné funkční využití, než přípustné, včetně stavby 
oplocení

Funkční využití :    Hospodářská zeleň - HZ
Přípustné využití: - intenzivně využívané travní porosty
- trvalé a speciální kultury (sady, chmelnice, pěstební plochy apod.)
- komunikace pro pěší
- komunikace pro cyklisty
- sítě technického vybavení

Podmíněně přípustné využití:  - stavby oplocení

Nepřípustný způsob využití : - jiné funkční využití, než přípustné a podmíněně 
přípustné

Funkční využití :    zeleň rozptýlená a liniová - RZ
Přípustné využití: - liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou 
stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)
- komunikace pro pěší
- polní cesty
- sítě technického vybavení

Nepřípustný způsob využití : - jiné funkční využití, než přípustné, včetně stavby 
oplocení

Funkční využití :    plochy orných půd - OP
Přípustné využití: - intenzivní obdělávání zemědělské půdy 
- liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)
- polní cesty
- sítě technického vybavení

Nepřípustný způsob využití : - jiné funkční využití, než přípustné, včetně stavby 
oplocení

Článek 5
Regulativy prostorového uspořádání a limity využití území



Pro umístění staveb jsou závazné následující regulativy graficky vyjádřené v hlavním 
výkresu, které nejsou již dále specifikovány pro jednotlivé lokality:

uliční čára - odděluje veřejné plochy komunikací od ploch ostatních, určených k 
jinému využití.

stavební čára - vymezuje zastavitelnou část pozemku. Objekty musí být postaveny na 
této čáře. používá se  v případech, kdy nová zástavba navazuje na stávající objekty, 
dále v případech, kdy je třeba jasně definovat vztah nově umisťovaných objektů k 
uličním prostorům. Stavební čáry rovněž slouží k ochraně historicky vzniklé 
urbanistické osnovy. Stavební čára může být totožná s čarou uliční.

hranice zástavby - vymezuje zastavitelnou část pozemku. Objekty nesmí tuto čáru 
překročit, ale nemusí jí dodržet. Používá se v případech, kdy je třeba vymezit pouze 
odstupy od sousedních pozemků a uličních prostorů. Ponechání větší míry volnosti pro 
konkrétní architektonické řešení. Hranice zástavby může být totožná s čarou uliční.

šikmé střechy - v pohledově exponovaných polohách a v lokalitách, které jsou v 
kontaktu s přírodním prostředím jsou předepsány šikmé střechy se sklonem v rozmezí 
20 - 45.

prostorové akcenty - v kompozičně významných bodech je nutné posílit prostorový 
účinek akcentováním nároží, zvýšením části stavby, změnou tvarů střech a nebo 
jinými architektonickými prostředky.

silniční čáry - stanovují doporučené uspořádání uličního profilu a jeho dělení na část 
dopravní, parkovací a pěší.

přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení - musí být vždy z  komunikace 
a technického vybavení přilehlých k vymezenému stavebnímu pozemku.

rozvojová lokalita HRUŠTICE, KÁROVSKO

č. funkční plochy   1. A. 01
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý

podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   umístění podzemních garáží

č. funkční plochy   1. A. 02
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky     umístění podzemních garáží,
  přes plochu musí být umožněn pěší
    průchod (viz výkresová dokumentace)



č. funkční plochy   1. A. 03
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   umístění podzemních garáží,
  prostorové akceptování nároží
  objektu (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. A. 04
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   umístění podzemních garáží

č. funkční plochy   1. A. 05
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   umístění podzemních garáží,
  přes plochu musí být umožněn pěší
  průchod (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. A. 06
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   umístění podzemních garáží,
  prostorové akceptování nároží
  objektu (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. A. 07
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   u pozemků přiléhajících ke komunikaci
   Zelená cesta se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P
  u pozemku přiléhajícího na východní straně
  ke smíšenému území se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. A. 08
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %



způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   u pozemků přiléhajících ke komunikaci
   Zelená cesta se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. A. 09
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   u pozemků přiléhajících ke komunikaci
   Zelená cesta se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. A. 10
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   u pozemků přiléhajících ke komunikaci
  Zelená cesta, situovaných severně nad
  slepou komunikací se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P
  u pozemku přiléhajícího na východní straně
  ke smíšenému území se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. A. 11
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   přes plochu musí být umožněn pěší
  průchod (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. A. 12
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   u pozemků přiléhajících na jihu lokality ke
  komunikaci se stanovuje podlažnost následující
  min. II NP a max. II NP + P, kromě nárožního
  objektu v jihovýchodní části lokality

č. funkční plochy   1. A. 13
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %



způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   přes plochu musí být umožněny tři
  pěší průchody (viz výkresová dokumentace)
  u pozemků přiléhajících na severu a jihu lokality
   ke komunikaci se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. A. 14
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   u pozemků přiléhajících na západě lokality
   ke komunikaci se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. A. 15
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   u pozemků přiléhajících na jihu lokality
   ke komunikaci se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. A. 16
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   u nárožního pozemku v jihozápadní části
  lokality se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. A. 17
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený

podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 18
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P



zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 19
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 20
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 21
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 22
navržený způsob využití   území malých sídel
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   max. I NP + P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 23
navržený způsob využití   území malých sídel
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   max. I NP + P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   přes plochu musí být umožněn pěší
  průchod (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. A. 24
navržený způsob využití   území malých sídel
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   max. I NP + P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   přes plochu musí být umožněn pěší
  průchod (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. A. 25
navržený způsob využití   území malých sídel



stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   max. I NP + P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 26
navržený způsob využití   území malých sídel
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   max. I NP + P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 27
navržený způsob využití   území malých sídel
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 28
navržený způsob využití   území malých sídel
stupeň zastavění pozemku   max. 20 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   max. I NP + P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. A. 29
navržený způsob využití   plochy veřejného zájmu
stupeň zastavění pozemku   max. 80 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   umístění podzemních garáží,
  prostorové akceptování části
  objektu v rámci celkové kompozice území
  (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. A. 30
navržený způsob využití   sportovní plochy
další podmínky   přes plochu musí být umožněn pěší
   průchod (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. A. 37, 1. A. 38, 1. A. 39, 1. A. 40,
   1. A. 41, 1. A. 42
navržený způsob využití   parky, park. upravené plochy, hřbitovy
další podmínky   je nutno respektovat vymezení prvků
  ÚSES - biokoridor BK 11-12

č. funkční plochy   1. A. 55, 1. A. 57
navržený způsob využití   hospodářská zeleň, zahrady, sady 
další podmínky   přes plochu musí být umožněn pěší
  průchod (viz výkresová dokumentace)



č. funkční plochy   1. A. 63, 1. A. 64
navržený způsob využití   zeleň rozptýlená a liniová
další podmínky   je nutno respektovat vymezení prvků
  ÚSES - biokoridor BK 11-12

rozvojová lokalita Durychov, Na kamenci

č. funkční plochy   1. B. 01
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP+ P
  max. III NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky    prostorové akcentování nároží
   (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. B. 02
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 03
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 04
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 05
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 06
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P



zastřešení   není předepsáno
další podmínky    prostorové akcentování nároží
  (viz výkresová dokumentace)
  umístění podzemních garáží

č. funkční plochy   1. B. 07
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 08
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky    prostorové akcentování kompozičně
  významných bodů (viz výkresová dokumentace)
  umístění podzemních garáží

č. funkční plochy   1. B. 09
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky    prostorové akcentování kompozičně
  významných bodů (viz výkresová dokumentace)
  umístění podzemních garáží

č. funkční plochy   1. B. 10
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 11
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 12
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P



zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 13
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 14
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 15
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
   pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 16
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 17
navržený způsob využití   smíšené území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky    prostorové akcentování v rámci celkové
   kompozice území (viz výkresová dokumentace)
  je nutno respektovat ochranná pásma
  energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 18
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 20 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy



další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 19
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 20 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 20
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 20 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 21
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 20 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 22
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 20 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 23
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 24
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky    prostorové akcentování nároží
   v rámci celkové kompozice území
  (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. B. 25



navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky    prostorové akcentování nároží
   v rámci celkové kompozice území
  (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. B. 26
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 27
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 28
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   u pozemků přiléhajících na jihu lokality ke
  komunikaci se stanovuje podlažnost následující
  min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. B. 29
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   u nárožního pozemku v jihozápadní části
  lokality se stanovuje podlažnost
  následující min. II NP a max. II NP + P

č. funkční plochy   1. B. 30
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny



č. funkční plochy   1. B. 31
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 32
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. II NP
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 33
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky    prostorové akcentování nárožního objektu
   v rámci celkové kompozice území
  (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. B. 34
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 40 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky    prostorové akcentování nárožního objektu
   v rámci celkové kompozice území
  (viz výkresová dokumentace)

č. funkční plochy   1. B. 35
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 25 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 36
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 37



navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 38
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 25 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 39
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 40
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 41
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 42
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 43
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P



zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 44
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 35 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   umístění podzemních garáží
  mezi přípustné funkční využití pro tuto lokalitu
  se zařazují obytné budovy

č. funkční plochy   1. B. 45
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 20 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 46
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 20 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 47
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 48
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 49
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny



č. funkční plochy   1. B. 50
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 51
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
  pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 52
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
  pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 53
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
  pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 54
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
  pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 55
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
  pásma energetických vedení



č. funkční plochy   1. B. 56
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
  pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 57
navržený způsob využití   obytné území
stupeň zastavění pozemku   max. 30 %
způsob zástavby   otevřený, spojitý
podlažnost   min. I NP + P
  max. II NP+ P
zastřešení   předepsány šikmé střechy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
  pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 58
navržený způsob využití   plochy veřejného zájmu
stupeň zastavění pozemku   není předepsán
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   není předepsána
zastřešení   není předepsáno
další podmínky   nejsou stanoveny

č. funkční plochy   1. B. 59
navržený způsob využití   plochy veřejného zájmu
stupeň zastavění pozemku   max. 80 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   min. III NP
  max. III NP+ P
zastřešení   není předepsáno
další podmínky    prostorové akceptování objektu

č. funkční plochy   1. B. 60
navržený způsob využití   sportovní plochy
stupeň zastavění pozemku   max. 10 %
způsob zástavby   není předepsán
podlažnost   max. III + P
výška objektu   max. 10 metrů
zastřešení   není předepsáno
další podmínky    prostorové akcentování v rámci celkové
   kompozice území (viz výkresová dokumentace)
   je nutno respektovat ochranná pásma
  energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 71
navržený způsob využití   veřejná prostranství
další podmínky    umístění podzemních garáží

č. funkční plochy   1. B. 91, 1. B. 92, 1. B. 93, 1. B. 94
navržený způsob využití   parky, parkově upravené plochy, hřbitovy
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
   pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 97



navržený způsob využití   zeleň rozptýlená a liniová
další podmínky   je nutno respektovat vymezení
   prvků ÚSES - interakční prvek XIV

č. funkční plochy   1. B. 98, 1. B. 99
navržený způsob využití   zeleň rozptýlená a liniová
další podmínky   je nutno respektovat vymezení
   prvků ÚSES - biokoridor BK 12-22

č. funkční plochy   1. B. 100
navržený způsob využití   zeleň rozptýlená a liniová
další podmínky   je nutno respektovat vymezení
   prvků ÚSES - interakční prvek VIII

č. funkční plochy   1. B. 101
navržený způsob využití   zeleň rozptýlená a liniová
další podmínky   je nutno respektovat vymezení
  prvků ÚSES - biocentrum BCm 15
  je nutno respektovat ochranná
    pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 102, 1. B. 103, 1. B. 104, 1. B. 105
navržený způsob využití   zeleň rozptýlená a liniová
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
    pásma energetických vedení

č. funkční plochy   1. B. 110, 1. B. 111
navržený způsob využití   hospodářská zeleň - zahrady, sady
další podmínky   je nutno respektovat ochranná
  pásma energetických vedení

Článek 6
Uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

Lokalita Hruštice, Károvsko

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ
Komunikací s největší předpokládanou intenzitou je prodloužená ulice Zborovská s 
propojením k jihu do silnice II/283, navržené v kategorii MO 8,0/50 a funkční třídy C1, 
respektive i B2 ve výhledu, s oboustrannými chodníky, pásy zeleně, s možností 
podélného parkování a se stanicí autobusů MHD, s ohledem na uvažované výhledové 
zapojení této komunikace do dopravního systému města. 
Ostatní místní obslužné komunikace jsou funkční třídy C2 a C3, resp. jako zklidněné 
komunikace třídy D1. Kategorie těchto místních komunikací je MO 7,0 pro obslužné 
dvoupruhové komunikace, případně MO 6,5 pro jednosměrné jednopruhové s 
parkovacím pruhem. 
Komunikace funkční třídy C1 - C3 mají většinou vozovku oddělenou od chodníků pásy 
zeleně, šířky 1,5 - 2,0 m, vlastní převážně oboustranně situované chodníky mají šířku 
od 1,5 m do 2,0 m.
Výškově vycházejí nivelety nových komunikací respektive jejich podélné spády, ze 
stávající konfigurace terénu a z vazby na již existující a navrhované objekty a místa 
napojení na stávající komunikační síť. Z hlediska limitních podmínek pro maximální 
spády nehrozí jejich dosažení, pouze stávající komunikace na západě řešené lokality, 
na které jsou některé nové komunikace napojeny, mají stávající podélné spády místně 
větší než je přípustné dle ČSN 73 6110, jedná se však o stávající stav a nelze tyto 
spády upravit vzhledem k vazbě na stávající zástavbu.
Na nových komunikacích jsou maximální podélné sklony nivelety vozovky 5,2% - 



sever území, jinak se pohybuje v rozmezí 6,0 - 9,5%. Kritická místa s ohledem na 
možné problémy při dalším zpracování dokumentace byla v rámci tohoto návrhu 
prověřena a jsou dokladována formou podélných profilů.
Odvodnění povrchových dešťových vod z nových komunikací je uvažováno, při 
podmínce maximálního využití územní retence a vsakování do zelených pásů - pomocí 
kombinace podélných a příčných spádů do uličních vpustí.

PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ TRASY
Komunikační síť vozidlových komunikací je doplněna sítí pěších cest (D2 a D3) a 
zklidněných komunikací funkční třídy D1, umožňující výhodnější pěší vazby mezi 
zástavbou a cíly mimo lokalitu, ať již jde o vazby na odpočinkové zóny, sportovní 
areály nebo prostředky hromadné dopravy a i na centrum města. Cyklistické trasy 
jsou navrženy v profilu vozovek a samostatných pěších cest, nejsou vytvořeny 
samostatné cyklistické pásy na vozovkách, toto je odůvodnitelné nízkými výhledovými 
intenzitami obou druhů dopravy. Potvrzen je systém pěších, případně i cyklistických 
komunikací na severu území v oblasti přilehlé Aleji legií, na něž navazuje pěší trasa 
procházející zeleným pásem biokoridoru. Tato trasa může zároveň sloužit jako 
cyklistická trasa spojující komunikace Alej legií a 5. května.

DOPRAVA V KLIDU
Potřeba parkovacích a odstavných stání pro funkci bydlení - pro jednotlivé RD je 
uvažováno s řešením dopravy v klidu v garážích - součást RD a další parkovací místa 
podle ČSN na vlastním pozemku.
Potřeba parkovacích a odstavných stání pro ostatní funkce, počet stanoven podle ČSN, 
bude řešen v rámci objektu nebo na vlastním pozemku.

Vodovod
Z hlediska zásobování vodou bude lokalita s ohledem na konfiguraci terénu a min. 
provozní přetlak 0,20 MPa rozdělena na tato tlaková pásma:
- tlakové pásmo VDJ Károvsko - zemní 318 - 283 m.n.m.
- tlakové pásmo VDJ Károvsko - věžový 326 - 290 m.n.m.
- tlakové pásmo VDJ Károvsko - nový věžový (alt. AT stanice) 363 - 303 m.n.m.

kanalizace
Zájmová lokalita je rozdělena celkem na 4 povodí jednotné kanalizační soustavy.
Povodí č. 1 odvodňuje převážnou část zájmového území nově navrženou kmenovou 
stokou do ulice Alej Legií do stávající odlehčovací komory OK2.
Povodí č. 2 odkanalizovává významnou část lokality do ulice Zborovská do stávající 
kanalizační stoky PB DN 500 s vyústěním do odlehčovací komory v ulici Žižkově.
Povodí č. 3 představuje odkanalizování nejjižnější části řešeného území s vyústěním 
do kanalizačního stěrače v ul. Komenského.
Povodí č. 4 odvádí srážkové vody v nejjižnější části území do stávající kanalizace PB 
DN 300.

Podmíněně přípustné odkanalizování objektů jsou pouze bezodtokové nepropustné 
jímky na vyvážení.

Plynofikace
Při návrhu zásobování energií pro vytápění, ohřev vody a částečně i přípravu pokrmů 
ve zpracovávaných rozvojových lokalitách je uvažováno se 100 % plynofikací 
rodinných domů, bytových domů a drobných provozoven. Charakter a umístění 
jednotlivých rozvojových lokalit vyžaduje řešit potřebu energie s minimálním dopadem 
na prostředí zástavby. Proto, v souladu se současnými trendy, je uvažováno s plošnou 
plynofikací, alternativně bude potřeba energie kryta  zásobováním elektrickou energií 



z NN rozvodů. Zásobování teplem z centralizovaného zdroje není uvažováno ani v 
jedné z rozvojových lokalit. 

Elektrická energie

Rozvody VN 
Pro nové lokality vzniknou sítě trafostanic, které budou vsazeny do stávajících 
kabelových smyček VN v daných oblastech. Bude se jednat o typizované kontejnerové 
trafostanice umístěné na veřejných pozemcích, popřípadě u větších nájemních domů. 
Přesné umístění do terénu bude řešeno pro každý případ samostatně v návaznosti na 
okolní výstavbu a ochranná pásma vyplývající pro umístění TS. Veškeré nové rozvody 
VN budou provedeny zemními kabely. 
Oblast Hruštice Károvsko bude provedena kabelovou smyčkou připojenou ze stávající 
trafostanice na ppč. 2955/1. 

Rozvody NN
Z jednotlivých trafostanic budou vedeny kabelové smyčky NN do přilehlých oblastí, ve 
kterých budou smyčkovány v přípojkových skříních u jednotlivých stavebních parcel. 
Kabelové smyčky budou dimenzovány dle požadavků na energetickou náročnost 
jednotlivých nových objektů. V žádném případě se nebude jednat o slepé větvě, které 
by neumožňovaly při poruše kabelu NN provoz dané oblasti.  

Lokalita Durychov, Na Kamenci

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Zájmové území bude dopravně napojeno na stávající komunikační síť města jednak v 
prostoru nově upravené čtyřramenné křižovatky se silnicí I/35 na jihovýchodě území, 
kdy vnitřní komunikace navrženého řešení MO 8,0/50 je připojena do této křižovatky v 
nové stopě od severu, ze západu pak napojením na stávající ulicí Palackého a 
doplňkově pak na jihu a severu na stávající místní obslužné komunikace.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ
Záměrem řešení je zprůchodnění celého území, navázání novými komunikacemi na 
stávající zastavěný jižný svah řešeného území a jeho dnes slepé ukončení komunikací 
a umožnění příjezdu k areálu Sempry.
Návrh nových komunikací, zajišťující obsluhu objektů v řešeném území vychází z 
návrhu páteřní komunikace funkční třídy C1, kategorie MO 8,0/50, která diagonálně 
ve směru západ - východ propojuje ulici J.Palacha se silnicí I/35 a je vedena ve stopě 
stávající komunikace (při úpravě šířkových a směrových parametrů, umožňující 
dosažení cílové šířky vozovky 7,0 m), doplněnou sítí místních obslužných komunikací 
funkčních tříd C2 a C3 v kategoriích MO 7,0/50, případně MO 6,0/50. Návrh páteřní 
komunikace byl převzat ze studie “Křižovatky Kyselovsko a komunikace Na výšinku”, 
zpracované firmou Projektservis Jičín s.r.o., kde je ovšem uvedená komunikace řešena 
v kategorii MO 7,0. Vzhledem k významné dopravní funkci této komunikace a jistě i 
výhledovému zatížení určitým podílem tranzitní dopravy je zde navržena v kategorii 
vyšší. Napojení silnice III/27927 Pelešany - Mašov bude provedeno kolmo na osu 
silnice I/35 a vstřícně proti novému zaústění. Podélný profil páteřní komunikace se 
pohybuje v rozmezí cca 2,0 - 12,0%.
V místech, kde jsou nové komunikace předurčeny pouze k zajištění přímé  obsluhy 
jednotlivých objektů, je místo funkční třídy C3 navržena komunikace funkční třídy D1 
- zklidněná komunikace, ve které se předpokládá pouze prostorová, nikoli výšková 
segregace jednotlivých druhů dopravy (dle TP 103 - Navrhování obytných zón).
Ostatní místní obslužné komunikace mají pak klasické prostorové uspořádání - 
chodník, vozovka - s případným oddělením vozovky od chodníku zelenými pásy. 



Podélné profily nových komunikací mají na jihu, východě a severu vyhovující spády 
(do 4,0%), západní část řešeného území má místně podélné spády až 16%, ovšem v 
místech stávajících komunikací a tyto nevyhovující spády nelze upravit (vazba na 
stávající zástavbu).

PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ TRASY
Pěší doprava je vedena po navržených chodnících podél vozovek, současně jsou 
navrženy i samostatné pěší cesty v zeleni a v nové zástavbě (funkční třídy D2, resp. 
D3), umožňující jak rekreační tak cílovou pěší vazbu na zástavbu a další cíle v území.
Pro cyklistickou dopravu jsou navrženy cesty souběžně s pěšími cestami na východě 
území, ve vlastním území je uvažováno s využitím profilu stávajících vozovek.
Jedná se zejména o propojení při severní hraně řešeného území v návaznosti na již 
existující cyklistickou trasu údolím Stebenky.

DOPRAVA V KLIDU
Potřeba parkovacích a odstavných stání pro funkci bydlení - pro jednotlivé RD je 
uvažováno s řešením dopravy v klidu v garážích - součást RD a další parkovací místa 
podle ČSN na vlastním pozemku.
Potřeba parkovacích a odstavných stání pro ostatní funkce, počet stanoven podle ČSN, 
bude řešen v rámci objektu nebo na vlastním pozemku.

Vodovod
Lokalitu tlakově a zásobně pokrývají částečně VDJ Károvsko - zemní s min. hladinou 
na kótě 338 m.n.m. a max. hladinou na kótě 343 m.n.m., částečně VDJ Vrchhůra 
2x150 m3 se dnem na kótě 314 m.n.m. a s max. hladinou na kótě 318 m.n.m.

kanalizace
Zájmová lokalita je rozdělena celkem na 5 povodí jednotné kanalizační soustavy.
Povodí č. 1 odvodňuje převážnou část zájmového území nově navrženou kmenovou 
stokou do ulice Na Stebni k místu umístění OK3 s odlehčovací stokou do potoka 
Stebénka.
Povodí č. 2  odvádí kanalizační vody západně od posuzované lokality. Napojení je do 
stávající stoky PB DN 500 v prostoru stávajících panelových domů.
Povodí č. 3 odvádí kanalizační vody jihovýchodním směrem do lokality Kyselovsko do 
odlehčovače OK4 a jejich odvedení odlehčovací stokou do potoka Libuňka.
Povodí č. 4 odkanalizovává část řešeného území jihozápadním směrem k potoku 
Libuňka a po odlehčení odpadových vod před tratí ČD v OK5 a jejich zaústění do 
navrhované kanalizace Mašov - Pelešany PVC DN 300.
Povodí č. 5 okanalizovává zejména přilehlou zástavbu U tří svatých. Odpadní vody 
jsou svedeny potrubím DN 250, 300 do Hruboskalské ulice.

Podmíněně přípustné odkanalizování objektů jsou pouze bezodtokové nepropustné 
jímky na vyvážení.

Plynofikace
Při návrhu zásobování energií pro vytápění, ohřev vody a částečně i přípravu pokrmů 
ve zpracovávaných rozvojových lokalitách je uvažováno se 100 % plynofikací 
rodinných domů, bytových domů a drobných provozoven. Charakter a umístění 
jednotlivých rozvojových lokalit vyžaduje řešit potřebu energie s minimálním dopadem 
na prostředí zástavby. Proto, v souladu se současnými trendy, je uvažováno s plošnou 
plynofikací, alternativně bude potřeba energie kryta  zásobováním elektrickou energií 
z NN rozvodů. Zásobování teplem z centralizovaného zdroje není uvažováno ani v 
jedné z rozvojových lokalit. 



Elektrická energie
Rozvody VN 
Pro nové lokality vzniknou sítě trafostanic, které budou vsazeny do stávajících 
kabelových smyček VN v daných oblastech. Bude se jednat o typizované kontejnerové 
trafostanice umístěné na veřejných pozemcích, popřípadě u větších nájemních domů. 
Přesné umístění do terénu bude řešeno pro každý případ samostatně v návaznosti na 
okolní výstavbu a ochranná pásma vyplývající pro umístění TS. Veškeré nové rozvody 
VN budou provedeny zemními kabely. 
Oblast Durychov Na Kamenci bude řešena z větší části vsazením nových TS do 
stávající kabelové smyčky mezi trafostanicemi “Lékarna” a trafostanici PS1041. Jedna 
nová TS bude vsazena do smyčky mezi trafostanice PS1017 a PS878.
Rozvody NN
Z jednotlivých trafostanic budou vedeny kabelové smyčky NN do přilehlých oblastí, ve 
kterých budou smyčkovány v přípojkových skříních u jednotlivých stavebních parcel. 
Kabelové smyčky budou dimenzovány dle požadavků na energetickou náročnost 
jednotlivých nových objektů. V žádném případě se nebude jednat o slepé větvě, které 
by neumožňovaly při poruše kabelu NN provoz dané oblasti.  

Článek 7
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 je vymezena 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 8
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 řadu
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 kabel 35 kV
8. Trafostanice a propojovací kabel 35 kV
9. Trafostanice a propojovací kabel 35 kV
10. Trafostanice a propojovací kabel 35 kV
11. Trafostanice a propojovací kabel 35 kV
12. Trafostanice a propojovací kabel 35 kV
13. Plocha pro veřejné vybavení městské čtvrti

Článek 9
Vymezení řešeného území

Řešené území, které je předmětem Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny (Durychov, 
Na Kamenci a Hruštice, Károvsko) 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 Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny (Durychov, Na Kamenci 
a Hruštice, Károvsko).

Článek 10
Vymezení zastavitelného území

Zastavitelné území je vymezeno v grafické části - hlavním výkresu Regulačního plánu 
č. 1 - bytové zóny (Durychov, Na Kamenci a Hruštice, Károvsko).

Část třetí
Směrná část

Článek 11

Směrnou částí Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny (Durychov, Na Kamenci a 
Hruštice, Károvsko) jsou všechny části, které nejsou touto Obecně závaznou 
vyhláškou v Části druhé stanoveny jako závazné část Regulačního plánu č. 1 - bytové 
zóny (Durychov, Na Kamenci a Hruštice, Károvsko).



Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek 12

Uložení kompletní dokumentace Regulačního plánu č. 1 - bytové zóny (Durychov, Na 
Kamenci a Hruštice, Károvsko)
Regulační plán č. 1 - bytové zóny (Durychov, Na Kamenci a Hruštice, Károvsko) bude 
uložen 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 13
Lhůty aktualizace

Lhůta aktualizace pro Regulační plán č. 1 - bytové zóny (Durychov, Na Kamenci a 
Hruštice, Károvsko) se stanovuje minimálně jednou za čtyři roky.

Článek 14
Vyhlášení

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 


