
Město Turnov

Nařízení č. 5/2005
o stavební uzávěře

Rada města Turnov usnesením č. 380/2005 ze dne 17. 8. 2005 schválila vydat na 
základě § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení 
města.

Článek 1
Vymezení území stavební uzávěry

Stavební uzávěra se vyhlašuje na území na něž byl zpracován a rozpracován regulační 
plán bytových zón a to na následující lokality – lokalita Durychov, Na Kamenci 
(katastrální území Turnov a Mašov u Turnova) a lokalita Daliměřice (katastrální území 
Daliměřice). Přesné vymezení jednotlivých území je zakresleno v grafických přílohách 
tohoto nařízení v mapě v měřítku 1:5000 a jsou jeho nedílnou součástí.
Stavební uzávěra se vyhlašuje na území Města Turnova, pro které se zpracovává 
Regulační plán č. 3 – Centrum města. Území pro které se Regulační plán č. 3 
zpracovává, je ohraničeno linií od mostu přes Jizeru v Palackého ulici, dále proti 
proudu Jizery po jejím levém břehu až nad autobusové nádraží, dále severovýchodně 
okolo výrobního objektu V lukách přes Konělupy až za areál III. Základní školy do 
Žižkovy ulice. Touto ulicí zpět k centru, dále Husovou ulicí přes křižovatku s ulicí 5. 
května do Kinského ulice a jižním směrem k potoku Stebénka. Odtud po pěší 
komunikaci k ulici Na Stebni, dále ulicí Ant. Dvořáka směrem ke Gymnáziu a ulicí Jana 
Palacha dolů k ulici Sobotecké, pak podél toku Stebénky až po její vyústění do Jizery a 
dále po levém břehu proti proudu zpět k mostu v Palackého ulici (viz grafická příloha v 
měřítku 1:5000).
Stavební uzávěra se vyhlašuje na území na něž bylo vyhlášeno ochranné pásmo I. a 
II. stupně vodního zdroje Turnov – Dolánky jež leží na katastrálních územích Malý 
Rohozec, Daliměřice a Bukovina u Turnova. Přesné vymezení tohoto území je 
zakresleno v grafické příloze tohoto nařízení v mapě v měřítku 1:10000 a je jeho 
nedílnou součástí.
Stavební uzávěra se vyhlašuje na území Města Turnova, pro které nebyl zpracován a 
schválen platný Územní plán sídelního útvaru Turnov. Jedná se o severní části 
katastrálních území Daliměřice, Malý Rohozec a Bukovina u Turnova a o jižní část 
katastrálního území Mašov u Turnova. Přesné vymezení území je zakresleno v grafické 
příloze tohoto nařízení a je jeho nedílnou součástí.

Článek 2
Zákazy a omezení

V území vymezeném podle článku 1 se zakazuje provádění veškerých staveb, včetně 
drobných staveb, terénní úpravy a dále provádění změn dokončených staveb 
(nástavby, přístavby a stavební úpravy), změn staveb před jejich dokončením a změn 
užívání staveb.
Zákazy ani omezení se nevztahují na provádění udržovacích prací na stávajících 
stavbách, na připojení na rozvodné sítě a kanalizaci, odstranění staveb a dále 
provádění změn dokončených staveb, které nevyžadují stavební povolení.



Článek 3
Výjimky ze zákazů a omezení

Výjimky ze zákazů a omezení, uvedených v článku 2 tohoto nařízení mohou být 
provedeny Radou města Turnova pouze změnou tohoto nařízení nebo vydáním nového 
nařízení. Žadatel o výjimku musí svou žádost řádně odůvodnit. Přípravou podkladů pro 
udělení výjimky radou města a vyrozumění žadatelů je pověřen odbor rozvoje města.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení města bude vyhlášeno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu 
Turnov a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Zrušují se nařízení Města Turnov č. 4/2004 o stavební uzávěře (na bytové zóny), 
5/2004 o stavební uzávěře (na centrum města Turnova), 6/2004 o stavební uzávěře 
(na území nepokryté ÚPSÚ Turnov) a 7/2004 o stavební uzávěře (na území vodního 
zdroje Dolánky), a to ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

Přílohy:
Grafická příloha č. 1 – lokalita Durychov, Na Kamenci
Grafická příloha č. 2 – lokalita Daliměřice
Grafická příloha č. 3 – lokalita území centra města Turnova
Grafická příloha č. 4 – lokalita území s vyhoášeným ochranným pásmem I. a II. 
stupně vodního zdroje Turnov - Dolánky
Grafická příloha č. 5 – lokalita území města Turnova nepokryté územně plánovací 
dokumentací  

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


