
Město Turnov

Vyhláška Města Turnova č. 39/96
závazných částech územního plánu sídelního útvaru Turnov 

Městská rada v Turnově vydává podle § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 410/1992 Sb.), a 
§ 26 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o 
závazných částech územního plánu sídelního útvaru Turnov. Územní plán sídelního 
útvaru Turnov byl schválen usnesením Městského zastupitelstva v Turnově ze dne 22. 
srpna 1996. 

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části schváleného územního plánu sídelního útvaru 
Turnov.

Článek 2
Rozsah platnosti

Vyhláška platí pro správní území sídelního útvaru Turnov vymezeném katastrálními 
územími Turnov, Daliměřice, Mašov, Bukovina a Hrubý Rohozec.

Část druhá 
Závazná část územního plánu

Článek 3
Regulativy funkčního uspořádání území

I. Polyfunkční území 
1. centrální území města
Centrální území města slouží pro umísťování obchodních, administrativních, kulturních, 
správních a hospodářských zařízení. 
Dominantní využití: 
obchodní, kancelářské a správní budovy 
Vhodné využití: 
byty služební a majitelů zařízení a ostatní byty 
maloobchodní zařízení 
veřejné stravování 
ubytovací zařízení 
nerušící výroba a služby 
kulturní, zdravotní, sociální a církevní zařízení 
zábavní zařízení 
odstavná stání a garáže 
Vyjímečně přípustné: 
obytné budovy
2. smíšené území
Smíšené území slouží pro bydlení a pro zařízení drobné výroby a služeb, které bydlení 



podstatně neruší. 
Vhodné využití: 
obytné budovy 
maloobchodní zařízení 
obchodní a kancelářské budovy 
veřejné stravování 
ubytovací zařízení 
nerušící drobná výroba a služby 
správní, kulturní, zdravotní, sociální a církevní zařízení 
sportovní zařízení 
odstavná stání a garáže 
Vyjímečně přípustné: 
zábavní zařízení 
čerpací stanice pohonných hmot 
Doplňující ustanovení: možnost přikázané ochrany bydlení možnost přikázání 
charakteru zástavby s ohledem na památkovou zónu
3. obytné území
Obytné území slouží pro bydlení a zařízení pro obsluhu území. 
Dominantní využití: 
obytné budovy 
rodinné domy 
Vhodné využití: 
maloobchodní zařízení pro obsluhu území 
veřejné stravování pro obsluhu území 
malá ubytovací zařízení do 20 lůžek 
nerušící drobná výroba a služby pro obsluhu území 
zdravotní, sociální a církevní zařízení 
sportovní zařízení pro obsluhu území 
kulturní zařízení pro obsluhu území 
místní správa 
odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
Vyjímečně přípustné: 
ostatní ubytovací zařízení ostatní nerušící drobná výroba a služby
4. území malých sídel
Území malých sídel slouží převážně pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím 
zahrad a možnosti chovu zvířectva. 
Dominantní využití: 
rodinné domy 
Vhodné využití: 
rodinné domy s drobným zařízením zemědělské výroby 
maloobchodní zařízení pro obsluhu území 
veřejné stravování pro obsluhu území 
nerušící drobná výroba a služby pro obsluhu území 
kulturní, zdravotní, sociální, sportovní a církevní zařízení 
odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
zahradnictví 
Vyjímečně přípustné: 
ostatní nerušící drobná výroba a služby 
malé ubytovací zařízení do 20 lůžek 
čerpací stanice pohonných hmot 
zahrádkářské osady
5. zvláštní území
Zvláštní území slouží samostatně pro některou z níže uvedených funkcí, která je v 
daném území dominantní.



Dominantní využití: 
plošná zařízení sloužící rekreaci a oddechu, nenarušující podstatně charakter daného 
území 
skladová zařízení 
nákupní střediska a velkoplošné obchodní provozy 
zařízení pro veletrhy a výstavy 
velké sportovní komplexy 
velká ubytovací zařízení 
lázeňské využití 
církevní zařízení 
výzkumné ústavy 
ostatní území se specifikací funkční náplně 
Vhodné využití: 
odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
Vyjímečně přípustné: 
ostatní doprovodné funkce k jednotlivým aktivitám dominantního funkčního využití, 
které svým množstvím ani provozem nenarušují charakter daného území
6. výrobní a živnostenské území
Výrobní a živnostenské území slouží pro umístění zařízení výroby a služeb a pro 
živnostenské provozy podstatně neobtěžující své okolí 
Dominantní využití: nerušící výroba 
sklady a skladovací plochy, veřejné provozy 
Vhodné využití: 
obchodní a kancelářské budovy 
byty služební a majitelů zařízení 
maloobchodní zařízení 
veřejné stravování 
správní budovy 
čerpací stanice pohonných hmot 
odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
Vyjímečně přípustné: 
zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a církevní
7. území průmyslové výroby
Území průmyslové výroby slouží pro umístění výroby a služeb všeho druhu, převážně 
těch, které nejsou přípustné v jiných územích. 
Dominantní využití: 
výroba a služby všeho druhu 
sklady a skladovací plochy, veřejné provozy 
Vhodné využití: 
stavební dvory a zařízení pro údržbu komunikací 
odstavná stání a garáže 
čerpací stanice pohonných hmot 
Vyjímečně přípustné: 
byty služební a majitelů zařízení 
maloobchodní zařízení 
veřejné stravování
II. Monofunkční plochy
8. plochy veřejného zájmu
Slouží pro umísťování veřejně prospěšných staveb. U jednotlivých ploch je vždy 
uveden převládající způsob využití. 
a) veřejná správa - administrativní zařízení institucí městské a státní správy a dalších 
správních institucí. 
b) školství - předškolní zařízení, školy a jiné plochy pro výchovu 
c) kultura - kulturní zařízení, divadla, muzea a jiné 



d) zdravotnictví - nemocnice, polikliniky a ostatní zdravotnická zařízení, plochy jeslí, 
zařízení hygienické služby 
e) sociální péče - domovy mládeže, domovy důchodců a jiná pečovatelská zařízení, 
ústavy pro postižené 
f) pošty 
g) bezpečnost a ochrana 
h) církev - kostely, kláštery, plochy pro náboženská společenství, plochy pro 
charitativní činnost. 
9. plochy pro sport a rekreaci 
Patří svým charakterem mezi plochy veřejného zájmu ale ve výkresové dokumentaci 
jsou pro přehlednost barevně odlišeny.
10. plochy pro dopravu
Kromě liniových ploch silniční dopravy a ploch železniční dopravy sem patří zejména 
zařízení pro odstav vozidel a zařízení MHD. Označeny jsou pouze veřejné parkingy a 
garáže. Ostatní plochy pro odstav vozidel jsou zahrnuty v plochách příslušného 
využití. 
11. plochy technického vybavení
Rozsáhlejší plochy pro obsluhu území jako čističky, rozvodny a pod. Nezbytná zařízení 
technického vybavení menšího rozsahu jsou zahrnuta v plochách příslušného využití.
12. plochy zemědělské výroby
Veškerá zařízení sloužící zemědělské výrobě, včetně ploch zahradnictví.
13. plochy orných půd
Intenzivně obdělávaná zemědělská půda, nejsou zde zahrnuty louky a pastviny.
14. vodní plochy
15. plochy zeleně 
Odlišeny jsou plochy parků a hřbitovů, které patří mezi plochy veřejného zájmu. Dále 
jsou odlišeny plochy lesů a pěstební plochy (tzn. sady, zahrady a zahrádkářské 
osady). Ostatní plochy zelené jsou označeny jako zeleň rozptýlená a liniová. Patří sem 
louky, pastviny, přírodní nelesní ekosystémy, zeleň podél komunikací, maloplošná 
vysoká zeleň.

Článek 4 
Regulační podmínky jednotlivých lokalit

Vymezení lokality - celková výměra území, na něž se vztahují reg. podmínky.
Využití plochy - způsoby využití jsou identické s legendou plánu využití ploch. 
Uváděné výměry ploch jsou bez veřejných prostorů. Ve výměrách jsou ale zahrnuty - 
nezbytné plochy technického vybavení a potřebné plochy pro odstav vozidel sloužící 
potřebě funkčního využití.
Kapacita lokality - počet obyvatel je stanoven podle prověření ve výkresu 
prostorových poměrů. U rodinné zástavby je velikost parcel 600 - 800 m2, obložnost 
je 4 obyvatelé / rodinný dům. U kompaktní zástavby se předpokládá obložnost 40 m2 

podlažní plochy/1 obyvatele. Údaj o počtu obyvatel je třeba brát, jako střední tzn. že 
může při změněné parcelaci dojít k odchylkám. Výpočty podlažních ploch vycházejí z 
maximálního možného zastavění pozemku a z maximálně přípustné podlažnosti. 
Výměru podlažních ploch je proto třeba považovat za mezní.
Charakter zástavby - je dán vztahem stavby k hranicím pozemku po stranách. 
Otevřený způsob je charakteristický odstupem od hranic pozemku, který se řídí 
obecně technickými podmínkami pro výstavbu. Povoleny jsou jednotlivé domy a 
dvojdomky. Skupinový způsob je charakteristický sdružením 3 a více domů s max. 
délkou do 50 m. Při spojitém způsobu jsou budovy umístěny na hranici pozemku a 
navazují na sebe ve všech podlažích. Při tomto způsobu zástavby je uliční čára totožná 
s čárou stavební.
Výška - je jedním z možných způsobů stanovení míry stavebního využití. Omezení 



růstu budov zabraňuje poškození veřejných zájmů, zejména pokud jde o vzhled města 
a krajiny. Počet podlaží je určen jako maximálně možný nebo jednoznačně 
předepsaný. Výška podlaží se předpokládá 3,5 m. Obytné prostory v podkroví jsou 
přípustné. U některých druhů využití (zejména u ploch průmyslu), kde se předpokládá 
nestandardní výška podlaží, je maximální přípustná hladina zástavby uvedena v 
metrech.
Stupeň zastavění pozemku - udává poměr mezi zastavěnou plochou a plochou 
pozemku, je uváděn vždy jako maximální.
Ze všech regulačních podmínek je možno povolovat výjimky, které je ovšem 
třeba samostatně projednávat v zastupitelstvu města.
V následujících bodech jsou uvedeny základní charakteristiky a navrhované regulativy 
a návrh využití pro jednotlivé rozvojové lokality.
1 - Centrum - jih (centrální a smíšené území) 
Velikost lokality: 5,3 ha
Návrh využití: centrální území 1,1 ha
smíšené území 2,5 ha
výrobní a živnost. území 0,1 ha
park 0,4 ha
komunikace
Kapacita lokality: Počet obyvatel 400
Užitkové plochy - nebytové celkem 94 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby spojitý
Výška max. 4 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0,8
Území je součástí památkové zóny a z toho vyplývá potřeba zvláštního režimu při 
povolování staveb. Stavební čáry budou shodné s uličními. Šířky uličních prostorů 
budou menší než stanovují obecně technické požadavky na výstavbu (vyjímka) - 
území vyžaduje podrobnou regulaci. V území budou umístěny hromadné garáže pro 
centrální část města. Příklady možného využití: Největší rezerva v centrální části 
města je vhodná pro obchodně - administrativní centrum. kulturní a zábavní provozy. 
V horních patrech Lze umístit bydlení. Hodnotné stávající objekty (např. pila) začlenit 
do nové osnovy.
2 - Centrum - ostrov (zvláštní a smíšené území)
Velikost lokality: 5,2 ha 
Návrh využití: zvláštní území 1 1,0 ha 
zvláštní území 2 0,5 ha 
živnostenské území 0,5 ha 
smíšené území 0,4 ha 
zeleň 1,2 ha 
Kapacita lokality: Počet obyvatel 70 
Užitkové plochy - nebytové celkem 44 000 m2 Zásady prostorové regulace: Charakter 
zástavby spojitý Výška max. 4 NP 
Stupeň zastavění pozemku max. 0,6 
Území je v přímé vazbě na historické jádro, z toho vyplývá potřeba zvláštního režimu 
při povolování staveb. Potřeby odstavů musí být řešeny v rámci lokality, území 
Vyžaduje podrobnou regulaci. Příklady možného využití: Lokalita vhodná pro umístění 
zařízení nadměstského významu - víceúčelová hala (výstavy, kultura, sport, trhy), 
krytý plavecký bazén, kluziště.
3 - Náměstí Českého ráje (centrální území) 
Velikost lokality: 0,2 ha
Návrh využití: centrální území 0,2 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 60
Užitkové plochy - nebytové celkem 2300 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby spojitý



Výška max.3 NP
Stupeň zastavění pozemku max.0.8
Území je součástí památkové zóny. Z toho vyplývá potřeba zvláštního režimu při 
povolování staveb, potřebné odstavy vozidel musí být řešeny v rámci lokality. 
Stavební čára bude totožná s uliční čarou. Výškově a objemově objekty naváží na 
původní zástavbu parcely a na celkový charakter zástavby náměstí.
4 - Za kasárnami (obytné území)
Velikost lokality: 0,8 ha
Návrh využití: obytné území 0,8 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 80
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový, otevřený 
Výška max. 3 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0,3
Územní plán respektuje studii schválenou r. 1991 (Ing. arch. Jeřábek)
5 - Hruštice - obytná čtvrť (obytné a smíšené území)
Velikost lokality: 25,3 ha
Návrh využití: obytné území 14,9 ha
smíšené území 3,7 ha
veřejný zájem 0,6 ha
parky 4,8 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 1005
Užitkové plochy - smíšené území 11000 m2

- veřejný zájem 4 300 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 2 NP
Stupeň zastavění pozemku obytné území max. 2,0
smíšené území max. 0,4
V oblasti lokálního centra bude individuálně posouzena vyšší hladina zástavby a 
intenzita zastavění (max. 4 NP a 0,4). Území bude mít charakter zahradní čtvrti, šířky 
uličních prostorů musí umožnit výstavbu alejí, stavební čára bude ve vzdálenosti 5 m 
od čáry uliční. Území vyžaduje podrobný regulační plán.
Příklady možného využití: Vilová čtvrť', izolované domy jsou v lokálním centru 
doplněny o řadovou zástavbu s potřebnou vybaveností parteru. Plocha veřejného 
zájmu je určena pro školu, která by měla rovněž být střediskem kulturního a 
společenského života komunity.
6 -Károvsko - rozvoj obce (území malých sídel)
Velikost lokality: 10,8 ha
Návrh využití: území malých sídel 5,9 ha
smíšené území 1,0 ha
výrobní a živnost. území 0,6 ha
parky a rozptýlená zeleň 1,5 ha
sport 0,4 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 384
Užitkové plochy - nebytové celkem 2 500 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený 
Výška max. 2 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2
Pro území je potřeba zpracovat podrobný regulační plán.
8 - Durychov (obytné území)
Velikost lokality: 13,3 ha
Návrh využití: obytné území 10,7 ha
parky 1,9 ha
liniová a rozptýlená zeleň 0,7 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 642



Užitkové plochy 800 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený 
Výška max. 2 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2 
Pohledové exponovaná poloha, zástavba musí být hmotově a výrazové sjednocena. 
Ulice sledující vrstevnice musí umožnit výsadbu alejí (zelené patro). Území vyžaduje 
podrobný regulační plán a prověření možnosti zakládání staveb.
9 - Na Kamenci - obytná čtvrť (obytné a smíšené území)
Velikost lokality: 38,3 ha
Návrh využití: obytné území 29,8 ha
smíšené území 2,5 ha
veřejný zájem 3,6 ha
zvláštní území 0,1 ha
hvězdárna (veř. zájem) 0,2 ha
parky 2,1 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 1863
Užitkové plochy - veřejný zájem 5 000 m2

- nebytové ostatní 5 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 2 NP
Stupeň zastavění pozemku obytné území 0,2
smíšené území 0.3
V oblasti lokálního centra bude individuálně posouzena vyšší hladina zástavby (max. 4 
NP) a intenzita zastavění (max. 0,4), území bude mít charakter zahradní čtvrti. Uliční 
prostory musí umožnit výsadbu alejí. Stavební čára bude ve vzdálenosti 5 m od čáry 
uliční. Území vyžaduje podrobný regulační plán
Příklady možného využití: Vilová čtvrt', izolované domy jsou v lokálním centru 
doplněny o řadovou zástavbu s potřebnou vybaveností v parteru. Plocha veřejného 
zájmu je určena pro školu, která by měla být rovněž střediskem kulturního a 
společenského života komunity a jejím sportovně rekreačním zázemím.
10 - Na Stebni (obytné území)
Velikost lokality: 0,4 ha
Návrh využití: obytné území 0,4 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 20
Zásady prostorové regulace:' Charakter zástavby otevřený
Výška max. 2 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2
11 - Pod Výšinkou (obytné území)
Velikost lokality: 4, 7 ha
Návrh vyžití: obytné území 3,2 ha
smíšené území 0,4 ha
sport 0,2 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 230
Užitkové plochy - nebytové celkem 700 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška max. 2 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0,3
Zeleň podél komunikací - ochrana.
12 - U jatek (území průmyslové výroby)
Velikost lokality: 1,0 ha
Návrh využití: průmysl 1,0 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy 9600 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový



Výška max.10m
Stupeň zastavění pozemku max.0,6
Příklady možného využití: Rezerva pro rušící provozy vymisťované z centra města.
13 - Sobotecká (výrobní a živnostenské území)
Velikost lokality: 2,1 ha
Návrh využití: živnostenské území 2,1 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy - nebytové celkem 15 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby - volné plochy
Výška ---
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2 (provizorní objekty)
Tato plocha tvoří územní rezervu trasy jižního obchvatu Turnova.
Příklady možného využití: Volné skladové plochy, odstav motorových vozidel atd., s 
minimálním zázemím v dočasných objektech.
14 - Mašov východ - rozvoj obce (území malých sídel)
Velikost lokality: 3,0 ha
Návrh využití: území malých sídel 2,5 ha
smíšené území 0,2 ha
park (zeleň) 0,1 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 100
Užitkové plochy 320 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 1 NP
Stupeň zastavění pozemku max.0,2
Území je součástí chráněné krajinné oblasti charakter. zástavby - přízemní domy s 
podkrovím, šikmé střechy 400 , předepsané materiály. Zastavovací podmínky mohou 
být ovlivněny nadřazenými inž. sítěmi, které procházejí lokalitou.
15 - Mašov západ (smíšené území)
Velikost lokality: 7,0 ha
Návrh využití: obytné území 3.6 ha
smíšené území 2.5 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 240
Užitkové plochy - nebytové celkem 6 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška max. 2 NP
Stupeň zastavění pozemku obytné území max. 0.2
smíšené území max. 0.3
16 - Pelešany - rozvoj obce (území malých sídel)
Velikost lokality: 2,5 ha
Návrh využití: území malých sídel 2,3 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 80
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 1 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2
Území je součástí chráněné krajinné oblasti. Charakter zástavby - přízemní domy s 
podkrovím, šikmé střechy 400, předepsané materiály. Zastavovací podmínky mohou 
být ovlivněny nadřazenými inž. sítěmi, které procházejí lokalitou.

17 - Podháj - rozvoj obce (území malých sídel)
Velikost lokality: 4,0 ha
Návrh využití: území malých sídel 3,7 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 170
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 1 NP



Stupeň zastavění pozemku max. 0.2
Území je součástí chráněné krajinné oblasti. Charakter zástavby - přízemní domy s 
podkrovím. šikmé střechy 400, předepsané materiály. Zastavovací podmínky mohou 
být ovlivněny nadřazenými inž. sítěmi. které procházejí lokalitou. Využití lokality je 
závislé na společném postupu rozvoje s obcí Modřišice - část Podháj.
18 - Za nádražím (výrobní a živnostenské území)
Velikost lokality: 8,4 ha
Návrh využití: výrobní a živnost. území 6,9 ha
průmysl (intenzifikace) 1,5 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy 50 400 m2

Zásady prostorové regulace:Charakter zástavby skupinový
Výška max. 2 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0.6
Odstav vozidel na vlastním pozemku. Zeleň podél komunikací a kolem hranic areálu. 
Příklady možného využití: Výrobní, skladové a provozní areály.
19 - Nudvojovice - rozvoj obce (území malých sídel a živnostenské území)
Velikost lokality: 6,3 ha
Návrh využití: území malých sídel 4,6 ha
smíšené území 0,3 ha
výrobní a živnost. území 0,3 ha
sport 0,4 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 180
Užitkové plochy - nebytové celkem 960 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 1 NP
Stupeň zastavění pozemku max. 0,2
Vzhledem k zachování historicky hodnotnému jádru obce bude předepsán charakter 
zástavby -
- přízemní domy s podkrovím, šikmé střechy 400, sjednocené materiály a povrchy.
21 - Přepeře - průmysl východ (území průmyslové výroby a živnostenské 
území)
Velikost lokality: 11,3 ha (část lokality se nachází na k.ú. Přepeře)
Návrh využití: průmysl. _4,3 ha
smíšené území 0,5 ha
výrobní a živnost. území 2,9 ha
sport 0,8 ha
území pro dopravu 0,9 ha
rozptýlená zeleň 1,9 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy - nebytové celkem 46 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový
Výška max. 10 m
Stupeň zastavění pozemku max. 0,6
Příklady možného využití: V části přiléhající k železniční vlečce lze umístit plochu pro 
provozovatele separovaného sběru odpadu.
Lokalita leží částečně na území obce Přepeře a rozvoj je nutný koordinovat. Využití 
lokality je závislé na definitivním řešení jižního komunikačního obchvatu. 
34 - Severní obchvat - bydlení 2 (obytné území)
Velikost lokality: 5,0 ha
Návrh využití: obytné území 4,3 ha
smíšené území 0,2 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 220
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový
Výška 2 NP



Stupeň zastavění pozemku 0,4
Na sevením okraji bude řešení zástavby doplněno protihlukovým valem a zeleným 
pásem.
36 - Centrum u nádraží (centrální území města)
Velikost lokality: 0,5 ha
Návrh využití: centrální území 0,4 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy 19 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby spojitý
Výška 5 NP
Stupeň zastavěni pozemku 1,0
Umožnit pěší propojení přednádražního prostoru s parkem v Patočkově sídlišti, střechy 
rovné,
ustupující patro, hromadné garáže pod objektem.
Příklady možného využití: Obchodné administrativní budova.
37 - Kudrnáčovy hodiny (zvláštní území)
Velikost lokality: 0, 4 ha
Návrh využití: zvláštní území 0, 4 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy 16 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby spojitý
Výška 5 NP
Stupeň zastavění pozemku 1,0
Panoramaticky exponovaná budova s vysokými nároky na architektonické řešení. 
Podmiňující parking.
Příklady možného využití: Banka, spořitelna, administrativní budova.
38 - Za sokolovnou (obytné území)
Velikost lokality: 1,1 ha
Návrh využití: obytné území 1,1 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 20
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 2 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,2
39 - Dostavba školského areálu 
Velikost lokality: 0,6 ha
Návrh využití: veřejný zájem
Kapacita lokality: Užitkové plochy 8 600 m2 

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový
Výška 3 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,6
Respektovat pěší nástupní prostor.
40 - Vesecká ulice (smíšené území)
Velikost lokality: 2,1 ha
Návrh využití: smíšené území 1, 7 ha
park 0, 2 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 80
Užitkové plochy 16 300 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový
Výška 3 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,4
41 - Obchodní areál u pekáren (zvláštní území)
Velikost lokality: 3,1 ha
Návrh využití ; zvláštní využití - obchodní 1,5 ha
parky 0,5 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy 24 000 m2



Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový
Výška 3 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,4
Nutnost řešení parkingu.
Příklady možného využití: Shoping centrum
42 - Daliměřice - obytná čtvrť (obytné a smíšené území)
Velikost lokality: 35, 0 ha
Návrh využití: obytné území 23,0 ha
smíšené území 4,4 ha
výrobní a živnostenské území 0,8 ha.
dopravní plocha 0,4 ha
veřejný zájem 2,6 ha
parky 1,3 ha
rozptýlená zeleň 1,2 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 1 600
Užitkové plochy smíšeného území 9000 m2

výrobní území 6800 m2

veřejný zájem 9600 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 2 NP
Stupeň zastavění pozemku obytné území a veřejný zájem 0,2
smíšené území 0,4
výrobní a živnostenské území 0,4
V oblasti lokálního centra bude individuálně posouzena vyšší hladina zástavby a 
intenzita zastavění ( maximálně 4 NP a 0,4). Území bude mít charakter zahradní 
čtvrti. Šířky uličních prostorů musí umožnit výsadbu alejí, stavební čára bude ve 
vzdálenosti 5 m od čáry uliční.
Území vyžaduje podrobný regulační plán.
43 - Průmyslový areál Vesecko (území průmyslové výroby)
Velikost lokality: 21,3 ha
Návrh využití: průmysl 19,8 ha
zvláštní území (benzín. pumpa) 0,4 ha
území pro dopravu 0,9 ha
parky 0,2 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy 120 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby skupinový
Výška max. 10 m
Stupeň zastavění pozemku 0, 6
Po obvodu areálu zelený pás. Území vyžaduje zpracování regulačního plánu.
44 - Vesecko - sport
Velikost lokality: 2,7 ha
Návrh využití: sport 2,4 ha
výrobní a živnostenské území 0,3 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy 960 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 1 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,4
45 - Malý Rohozec - rozvoj obce (území malých sídel)
Velikost lokality: 1,7 ha
Návrh využití: území malých sídel 1,1 ha
smíšené území 0,6 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 60
Užitkové plochy 1 200 m2



Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 2 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,2
Území je v ochranném pásmu vodních zdrojů Dolánky, proto se jedná pouze o 
doplnění stávající zástavby.
46 - Bukovina - rozvoj obce (území malých sídel)
Velikost lokality: 2,0 ha
Návrh využití: území malých sídel 1,7 ha
smíšené území 0,1 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 90
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 1 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,2
Území je součástí chráněné krajinné oblasti. Charakter zástavby - přízemní domy s 
podkrovím, šikmé střechy 400, předepsané materiály. Zastavovací podmínky mohou 
být ovlivněny nadřazenými inž. sítěmi, které procházejí lokalitou.
47 - Pelešany - východ (obytné území)
Velikost lokality: 2,1 ha
Návrh využití: území malých sídel 2,1 ha
Kapacita lokality: Počet obyvatel 126
Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 2 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,2 
48 - U železničního mostu (výrobní a živnostenské území)
Velikost lokality: 0,3 ha
Návrh využití: výrobní a živnostenské území 0,3 ha
Kapacita lokality: Užitkové plochy 2 000 m2

Zásady prostorové regulace: Charakter zástavby otevřený
Výška 2 NP
Stupeň zastavění pozemku 0,4

Článek 5 
Návrh dopravního řešení

- výkresová část - 
Návrh dopravního řešení (měřítko 1:5.000)

Základním úkolem dopravního řešení je vedení komunikací I. třídy mimo hustě 
obydlených částí města. Jedná se především o komunikace I/10 Praha - Turnov - 
Harrachov a I/35 Liberec - Turnov - Hradec Králové.
1. Dokončení částečně zprovozněného průtahu silnice I/35 v trase schválené 
předešlým územním plánem v úseku Ohrazenice - Kudrnáčovy hodiny a v úseku 
Výšinka -Kyselovsko.
a) Silniční přeložka I/35 v úseku Ohrazenice-Vesecko-Kudrnáčovy hodiny 
dotčené pozemky v k.ú. Turnov: 
pozemky parcelní číslo 2252/1, 2253/1, 3883/1, 2257, 2256, (2255), (2256), 2259, 
2260/1, 2261/1, 2261/2, 2298, 2299/1, 3846/2, 3856/1, 3856/2, 3848/2, 3850/2, 
3850/1, 3848/1, 3847, 3859/1, 3846/1, 3845, 2548/1, 2546/1, 2549/1, 2549/2, 
2549/3, 2553/3, 2553/1, 2553/2, 2554/1, 2554/2, 2554/3, 2550, 2551, 2552/3, 
2668/2, 2667/1, 2554/4, 2667/6, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2599/1, 2578, 
2579, 2580, 2581, 2582, 2585, 2600/1, (3850), (3851), (3848), (3852), (3853), 
(3854) a (3856) 
dotčené pozemky v k.ú. Daliměřice: 
pozemky parcelní číslo 875/1, 869, 870, (868), (870), (874), (2549), (2553), (2552), 
875/2, 874/3 a 868



b) Silniční přeložka I/35 v úseku Výšinka - Kyselovsko 
dotčené pozemky v k.ú. Turnov:
pozemky parcelní číslo 3418, 3419, 3420, 3421/1, 3421/3, 3421/4, 3422, 3423/1, 
3423/3 a 3880/1
dotčené pozemky v k.ú. Mašov 
pozemky parcelní číslo 881/5, 881/6, 881/7, 881/8, 881/14, 885/5, 885/6, 885/9, 
292, 1316/1 a 1336/1
2. Severní obchvat Turnova silnice I/10 v úseku Vesecko - Na Vápeníku navazuje 
mimoúrovňovou křižovatkou Vesecko na silnici I/35, v úseku Ohrazenice - Vesecko 
tvoří silnice I/10 a I/35 společný úsek. Silniční přeložka I/10 v úseku Vesecko-Na 
vápeníku
dotčené pozemky v k.ú. Turnov: 
pozemky parcelní číslo 3864/1, (3867/2), 3869 a 3870 
dotčené pozemky v k.ú. Daliměřice: 
pozemky parcelní číslo 850/1, 855, 864, 870, 950, 852/2, 851, 976/2, 706, 708/1, 
709, 952/1, 699/1, 698/1, 699/1, 695/95, 695/15, 695/1, 956/1, 695/108, 538/1, 
538/2, 552/2, 552/1, 676, 553/2, 738/17, 555/1, 738/7, 960/4, 736/4, 736/5, 736/6, 
736/8, 736/9, 736/10, 736/13, 736/14, 736/15, 736/16, 736/17, 736/18, 736/19, 
736/20, 964/1, 962, 731/1, 731/4, 731/5 a 731/8
3. Silnice II/283 Turnov - Lomnice nad Popelkou zůstává v návrhovém období vedena 
ve své stávající trase přes náměstí, výhledově se navrhuje trasa autobusové nádraží - 
kasárna - Hruštice, kde navazuje na stávající silnici II/283. Tato trasa je podmíněna 
stavebními úpravami nebo přeložením školy u kasáren.
4. Výstavba definitivního nádraží pro autobusovou a městskou hromadnou dopravu se 
navrhuje v prostoru železniční stanice. V rámci plochy se bude řešit parkování 
nákladních vozidel.
5. Odstavování vozidel v lokalitách s novými bytovými objekty se navrhuje na 
parkovacích plochách, ve vhodných případech ve spodních podlažích těchto objektů. 
Parkování vozidel se navrhuje na parkovacích plochách ve vhodných docházkových 
vzdálenostech.
6. Výstavba propojení mezi železničními tratěmi Turnov - Praha a Turnov - Liberec pro 
umožnění bezúvraťového spojení provozu v trase Praha - Liberec. Dále se navrhuje 
provedení peronizace železniční stanice. Všechny akce mimo výstavbu propojení se 
uskuteční na pozemcích Českých drah.

Článek 6 
Návrh technické infrastruktury 

výkresová část 
zpracováno dle jednotlivých částí (měřítko 1:10.000)

A. Kanalizace
1. Základní systém odvodnění města zůstane zachován. Území navržená k zástavbě 
budou odvodněna jednotnou modifikovanou stokovou sítí napojenou na stávající 
systém a městskou čistírnu odpadních vod. Do stok budou odváděny splaškové vody a 
silně znečištěné dešťové vody. Ostatní plochy budou upravovány tak, aby zadržovaly 
maximální množství dešťové vody. 
2. Převážná část odpadních vod bude do čistírny odpadních vod odváděna gravitačně. 
Čerpání odpadních vod se navrhuje pro oblast Dolánky, Kobylka, Bukovina a jižní 
oblast Nudvojovic. 
3. V území s rozptýlenou zástavbou bude čistění odpadních vod řešeno domovními 
čistírnami.
B. Zásobování vodou
1. Základní kostra zásobování vodou je stabilizována a pro současný stav je kapacitně 
zajištěna. Vzhledem ke kvalitě vody se uvažuje s novým zdrojem vody, který bude 



vybrán z 5 variant (Jizera v oblasti Příšovic, Pěnčín, Libuňský úval, Libíč a Dolánky).
2. Zvýšení kapacity vodojemu Metelka pro zásobování nové zástavby v území 
Daliměřice.
3.Vybudování nového vodojemu Mašov a zásobovacího řadu DN 400 s propojením na 
stávající řad DN 300.
4.Vybudování nové čerpací stanice pro zásobování nové zástavby kolem vodojemu 
Károvsko.
C. Zásobování plynem
1. Základní kostra středotlakého vedení plynu je vyhovující a bude dále doplňována. V 
centrální části města se bude převádět nízkotlaké vedení na středotlaké. 
2. Bude vybudována redukční stanice RS Přepeře pro napojení průmyslového areálu, 
bude zvýšen výkon redukčních stanic Mašov a Vesecko.
D. Zásobování teplem
1. Oblasti husté trvale osídlené zástavby budou převedeny na ušlechtilé palivo - zemní 
plyn, jako doplněk elektrická energie.
2. Okrajové oblasti a části města budou převedeny na zásobování elektrickou energií, 
na plyn budou napojeny pouze ty oblasti, které se nacházejí v dosahu středotlakého 
rozvodu. Výjimečně může být využito jiných zdrojů tepla, které jsou ekologicky 
přijatelné (např. dřevní odpad).
3. Stávající velké zdroje tepla budou převedeny na ušlechtilá paliva, především plyn.
E. Zásobování elektrickou energií
1. Vybudování transformovny 110/35 kV Turnov včetně připojení, která bude umístěna 
v blízkosti stávající rozvodny R 35/10 kV Přepeře (umístění v k.ú. Přepeře).
2. Trafostanice budou rekonstruovány na výkon 630 kVA a území bude doplněno o 
další trafostanice. Trafostanice 10 kV budou přezbrojeny na 35 kV. V místních 
elektrárnách bude transformace 6,3/10 kV nahrazena transformací 6,3/35 kV. 
3. Z navržené transformovny se provedou vývody pro napojení spotřebitelů ve městě. 
Rozvody ve městě budou řešeny kabely, na okraji města venkovním vedením. 

Článek 7 
Plochy veřejně prospěšných staveb

Mezi veřejně prospěšné stavby jsou zařazeny všechny dopravní stavby a stavby 
technické infrastruktury, které jsou uvedeny v předešlém textu. Vymezení ploch pro 
veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo 
staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.103/1990 Sb., zákona 
č.262/1992 Sb. a zákona č.43/1994 Sb., pokud nebude možno řešení majetkoprávních 
vztahů docílit dohodou nebo jiným způsobem. 

Článek 8 
Ochrana přírody, krajiny a prvky ÚSES 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je svými prvky vymezen v grafické 
příloze (měřítko 1:10.000) svými samostatnými závaznými funkčními plochami s 
podmínkami a režimem stanoveným v textové části územního plánu sídelního útvaru 
Turnov.
Prvky ÚSES: 
1. Lokální biocentrum BC 3 U Mokřin - Postupné snížení zastoupení smrku a borovice, 
zejména v západní části svahu, výchova smíšených duboborových mladších porostů a 
maloplošnou pasečnou formou a umělou obnovou za využití především buku.. 
2. Lokální biocentrum BC 4 Bučiny u Rakous-jih - Zastavení postupné degradace 
tohoto ekosystému včetně nepřijatelného zavádění smrku na úkor buku. Ve všech 
fázích pěstování lesa preferovat zastoupení buku, dubu, klenu a jedle.



3. Lokální biocentrum BC 5 Bučiny u Rakous-sever - Část ponechat samovolnému 
vývoji, na části podpořit prostorovou a druhovou skladbu dle zvlášť zpracovaných 
plánů péče. Vyloučit kumulaci zvěře (krmelce).
4. Lokální biocentrum BC 7 Jalovčín - Podporovat výsadbu dubu, maloplošné seče při 
obnově smrkových (borových) mýtných porostů s umělou obnovou bukem, dubem, 
jedlí a lípou.
5. Lokální biocentrum BC 9 Vesecko - Zastavení umělé obnovy za využívání výhradně 
smrku a borovice, do mezer výsadeb borovice vložit dub a do výsadeb smrku buk.
6. Lokální bicentrum BC 10 Rybníčky pod zámkem - V břehovém porostu provádět 
zdravotní výběr, jinak ponechat polopřirozenému vývoji.
7. Lokální biocentrum BC 11 Svahy nad Jizerou - Jemná obnova až po ponechání 
samovolnému vývoji.
8. Lokální biocentrum BC 12 Struhy - Preferovat buk, jasan a olši oproti borovici, 
smrku a dubu červenému. 
9. Lokální biocentrum BC 14 Nudvojovické slepé rameno - Variantní řešení zalesnění. 
10. Lokální biocentrum BC 15 Pod Vrchhůrou - Využití meze pro založení prostorově 
chybějícího biocentra v nelesní krajině.
11. Lokální biocentrum BC 18 Pod Kadeřavcem - Založení biocentra kruhovitého tvaru 
zalesněním území a zalučněním navazujícího území.
12. Lokální biocentrum BC 19 Podháj - Upřednostňovat dob a buk oproti smrku a 
borovici, zajistit obnovu s cílem postupně se přibližovat k cílené polopřirozené 
dřevinné skladby.
13. Lokální biocentrum BC 20 Hamáčkův kout - Při obnově porostů zavádět do kultur 
borovice vyšší podíl dubu a buku. 
14. Lokální biocentrum BC 21 Valdštejn - Při obnově porostů zavádět do kultur 
borovice vyšší podíl dubu a buku. 
15. Lokální biocentrum BC 22 Pastvišťata - Zajistit přirozenou obnovu dubových 
skupin.
16. Nadregionální biokoridor BK 4 až 15 Jizera: 
- nezahušťovat zástavbu v nivě Jizery alespoň 20 m od břehu 
- v údolní nivě obnovit normální druhově bohatší louky 
- založit chybějící břehové porosty a rekonstruovat topolové doprovody 
- stabilizace a rozšíření některých biocenter spoluvytvářející nadregionální biokoridor 
Jizera 
- zvýšení čistoty vody čištěním všech odpadních vod
17. Lokální biokoridor BK 1-7 
18. Lokální biokoridor BK 9, 7-2
19. Lokální biokoridor BK 2-3 
20. Lokální biokoridor BK 3-11, 10 Vazovecké údolí
21. Lokální biokoridor BK 9-13 Odolenovický potok 
22. Lokální biokoridor BK 20-21
23. Lokální biokoridor BK 21-22 
24. Lokální biokoridor BK 14-22 Libuňka 
25. Lokální biokoridor BK 12-14 Stebenka 
26. Lokální biokoridor BK 11-12 Přes Hruštici
27. Lokální biokoridor BK 12(15)-22 
28. Lokální biokoridor BK 42 Ústí Ohrazenického potoka

Článek 9 
Ochrana památek 

9.1. Ve spolupráci s příslušnými orgány památkové péče zabezpečit účelné využití a 
údržbu staveb ve státním seznamu staveb v památkové ochraně a zájmu.
9.2. Uplatnit návrh na zařazení navržených objektů do režimu zvláštního zájmu.



Část třetí 
Směrná část územního plánu

Článek 10

Pro všechny lokality platí, pokud není jinak uvedeno, obecné technické požadavky na 
výstavbu (vyhláška č. 83/1976 Sb. ve znění pozdějších novel). Eventuelní výjimky z 
OTP jsou vyvolány urbanistickými požadavky tzn. přizpůsobení se charakteru zástavby 
dané lokality. Prostorová regulace stanovuje pravidla přesahující rámec obecně 
technických podmínek pro výstavbu tzn. základní uliční sít', rozměry veřejných 
prostorů, parcelaci, uliční a stavební čáry, intenzitu využití a další zpřesňující údaje. 
Problematika jednotlivých lokalit vyžaduje různý stupeň podrobnosti regulačních 
podmínek.
Pro jednodušší a méně rozsáhlé lokality postačí plán využití ploch doplnit textem; 
který stanoví zastavovací podmínky (jde např. o proluky v již zastavěném území}. 
Ostatní lokality vyžadují zpracování podrobných regulačních podmínek v měřítku 
1:2000 nebo 1:1000. Cílem je, aby celé území města bylo v budoucnosti pokryto 
podrobnou regulační dokumentací. Podmínkou a východiskem je schválený územní 
plán. Pořadí, v jakém budou jednotlivé regulační plány schvalovány, bude vycházet z 
plánované etapizace rozvoje města.
Rozdělení lokalit podle stupně regulačních podmínek
Území vyžadující zpracování podrobných regulačních plánů:
1. Centrum jih - centrální a smíšené území 
2. Centrum ostrov - zvláštní smíšené území 
5. Hruštice - obytná čtvrť - obytné, částečně smíšené území - zpracován koncept 
urbanistické studie 
6. Károvsko - rozvoj obce - území malých sídel 
8. Durychov - obytné území - zpracován koncept urbanistické studie 
9. Na Kamenci - obytná čtvrť - obytné, částečně smíšené území - zpracován 
koncept urbanistické studie 
11. Pod Výšinkou - obytné území - zpracován koncept urbanistické studie 
13. Sobotecká - výrobní a živnostenské území 
42. Daliměřice - obytná čtvrť - obytné, částečně smíšené území 
43. Průmyslový areál Vesecko - území průmyslové výroby

Část čtvrtá 
Závěrečná ustanovení

Článek 11
Časový rozsah platnosti

Platnost závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov končí dnem 
31.12.2010. Platnost územního plánu lze omezit nebo prodloužit vyhláškou Městského 
zastupitelstva v Turnově.

Článek 12
Uložení kompletní dokumentace územního plánu

12.1. Kompletní dokumentace územního plánu sídelního útvaru Turnov je uložena na 
Městském úřadě v Turnově a na Městském úřadě v Turnově, odboru výstavby, 
územního plánování a zemědělství. 
12.2. Třetí výtisk bude uložen u pořizovatele - Okresního úřadu v Semilech, referátu 
regionálního rozvoje.



Článek 13
Vyhlášení

13.1. Tato obecně závazná vyhláška bude vyhlášena vyvěšením na úřední desce 
Městského úřadu Turnov.
13.2. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího 
vyhlášení.
13.3. Dnem schválení platnosti územního plánu sídelního útvaru Turnov pozbývá 
platnosti územní plán sídelního útvaru Turnov ze dne 15.1.1988 v plném rozsahu.

   JUDr. Václav Šolc  Ing. Milan Hejduk
starosta Města Turnova   zástupce starosty 


