
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004
o změně č. 8 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Turnov

Zastupitelstvo Města Turnov se na svém zasedání dne 26. 2. 2004 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. 8 závazné části Územního plánu sídelního tvaru 
(ÚPSÚ) Turnov schválenou Zastupitelstvem města Turnova dne 26. 2. 2004. 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 u Turnova a k.ú. Mašov u Turnova.
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. 8 schváleného ÚPSÚ Turnov.

Část druhá
Závazná část Územního plánu sídelního útvaru Turnov

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

zastavitelného území

Předmětem Změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Turnov je zapracování 
několika změn funkčního využití území města, které jsou pod označením 67 (A8), 68 
(C8), 69 (D8), 70 (E8), 71 (F8). Jedná se vesměs o plochy malého rozsahu a o 
plánovanou výstavbu malého významu.

Lokality 67 (A8), 68 (C8), 69 (D8), 70 (E8), 71 (F8) se zahrnují do zastavitelného 
území města.

Článek 4
Regulativy prostorového uspořádání a limity využití území



Závazná část schváleného ÚPSÚ Turnov není změnou č. 8 měněna a zůstává v platnosti, pouze se 
doplňují následující regulativy jednotlivých nových rozvojových ploch (do čl. 4):
Lokalita č. 67 (A8) - BENÁTKY bydlení
Velikost lokality: 0,33 ha
Návrh využití: území malých sídel 0,33 ha
Kapacita lokality: 10 obyvatel
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška max. 1 NP + podkroví, sedlová střecha
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2

Lokalita č. 68 (C8) - STŘELNICE bydlení
Velikost lokality: 1,07 ha
Návrh využití: obytné území 1,07 ha
Kapacita lokality: 70 obyvatel (max. 7 RD)
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška max. 2 NP + podkroví
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2

Lokalita č. 69 (D8) - MAŠOV bydlení
Velikost lokality: 0,24 ha
Návrh využití: území malých sídel 0,24 ha
Kapacita lokality: 10 obyvatel
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška max. 1 NP + podkroví, sedlová střecha
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2

Lokalita č. 70 (E8) - VESECKO rozšíření průmyslové zóny
Velikost lokality: 1,40 ha
Návrh využití: průmysl 1,12 ha
území pro dopravu 0,28 ha
Kapacita lokality: užitkové plochy 8500 m2
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový
Výška max. 10 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,6

Lokalita č. 71 (F8) - MAŠOV smíšené území
Velikost lokality: 0,09 ha
Návrh využití: smíšené území 0,09 ha
Kapacita lokality: 50 obyvatel
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška max. 2 NP + podkroví
Stupeň zastavění pozemku max. 0,4

Článek 5
Uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

Koncepce dopravy ve správním území města Turnova zůstává oproti schválenému ÚP 
Turnov (včetně projednaných a schválených Změn ÚP) beze změny, mimo lokalitu E8.
U lokality E8 dochází k úpravě návrhové místní komunikace vedoucí východozápadním 
směrem, lokalizované severně od plochy E8. K posunu severním směrem dochází kvůli 
potřebě úpravy rozsahu průmyslové plochy.
Ostatní plochy navržené ve Změně č. 8 ÚP budou obslouženy ze stávajících místních 
komunikací.



Změnou č. 8 ÚPSÚ Turnov není vyvolána změna koncepce technického vybavení 
schváleného ÚPSÚ Turnov.
U nově navržených lokalit byly prověřeny kapacity zdrojů a navrženy přípojné trasy 
technické infrastruktury.

Článek 6
Vymezení řešeného území

Řešené území, které je předmětem změny č. 8 ÚPSÚ Turnov, zasahuje do k.ú. Turnov, 
Mašov u Turnova a Daliměřice a jedná se o nové rozvojové lokality č. 67 (A8), 68 
(C8), 69 (D8), 70 (E8), 71 (F8). Území je přesně vymezeno v návrhu hlavního 
výkresu změny č. 8 ÚPSÚ Turnov.

Část třetí
Směrná část

Článek 7

Směrnou částí Změny č. 8 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 8
Uložení kompletní dokumentace Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov

Změna č. 8 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 a na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování 
a stavebního řádu.

Článek 9
Vyhlášení

Změna č. 8 ÚPSÚ Turnov doplňuje závazné a směrné části schváleného ÚPSÚ Turnov 
ve znění původní Vyhlášky města Turnov č. 39/1996 o závazných částech Územního 
plánu sídelního útvaru Turnov, ve znění pozdějších vyhlášek.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni 
jejího vyhlášení. 

Ing. Milan Hejduk  Ing. Jaromír Pekař 
 starosta města místostarosta města 


