
 

 

 Podklad pro jednání ZM  dne 28.03. 2013 
 
 
 
Název materiálu:  Územní plán Turnov - Pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu 
                                Turnov před veřejným projednáním 
 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke - starosta, určený zastupitel 
 
Vypracoval: ORM 
 
Zúčastní se projednávání v ZM: RNDr. Miroslav Varga – vedoucí ORM 
 
Předložení materiálu uloženo:  
 
Vztah k rozpočtu města: poskytnutá dotace v roce 2010 a v roce 2012 
Projednáno v komisi:  Komise pro rozvoj a správu majetku , 

 
Přílohy:  č.1 Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Turnov před veřejným projednáním 
                 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:  
            Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
  
Zdůvodnění a vysvětlení:  
Zastupitelstvo města Turnov dne 28.02.2012 usnesením č. 33/2012 schválilo „Pokyny pro zpracování 
návrhu Územního plánu Turnov“ (dále ÚP).  
Na základě schválených pokynů zpracovala firma ARCHIS návrh ÚP Turnov. 
Dne 18.12.2012 proběhlo společné jednání k návrhu nového územního plánu. Na základě výsledků 
projednání návrhu s dotčenými orgány zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP pro veřejné projednání. Pokyny jsou textový dokument, 
schvalovaný zastupitelstvem města, definující úkoly pro projektanta ÚP. Určují, co je třeba 
přepracovat a doplnit. Jsou doplněny grafickou přílohou, která konkrétně zobrazuje požadované 
změny funkčních ploch. 
Výsledkem bude návrh územního plánu, který se bude projednávat s veřejností a bude možné k němu 
uplatnit námitky a připomínky. Smluvní termín na zpracování upraveného návrhu ÚP Turnov jsou 
dva měsíce ode dne předání pokynů. Cena za zpracování se bude pohybovat okolo 390 000,- Kč 
Pokyny jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 51, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
 
Problematika severozápadní odlehčovací komunikace centra města v ÚP Turnov: 
 
 Město Turnov požaduje v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
zapracování vymezení koridoru pro obchvat silnice II/283 ve směru Turnov – Valdštejnsko – 
Chloumek – Bělá dle schváleného dokumentu Optimalizace obchvatů měst v Libereckém kraji. 
V roce 2009 zpracovala firma CityPlan  dokument "Optimalizace pořadí realizace silničních 
obchvatů vybraných měst v Libereckém kraji na silnicích II. a III. třídy a optimalizace realizace 
humanizací průjezdních úseků silnic z hlediska přínosů k bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu“. Dokument byl schválen usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č.400/09/ZK dne 
15.12.2009. 
Pro odklon dopravy byla navržena nová trasa obchvatové komunikace, která by odklonila tranzitní 
dopravu mimo centrální oblast města Turnov. Odklon je navržen s využitím stávajících silnic III. 
třídy ve směru Valdštejnsko – Sekerkovy Loučky (III/2835) a v části U Rybníka ve směru Chloumek 
do Bělé (III/2834), kde se napojí na stávající silnici II/283. 
Vzhledem k tomu, že podstatná část ochvatu silnice II/283 je vedena mimo území města Turnov a to 
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na katastru obce Mírová pod Kozákovem je pro další přípravu realizace této dopravní stavby velmi 
důležité aby byla zapracována do aktualizace ZÚR LK.  

KÚ LK obdržel k aktualizaci ZÚR LK záporné vyjádření obce Mírová pod Kozákovem. Pro 
zapracování tohoto obchvatu v ZÚR LK je třeba, aby Turnov s Mírovou pod Kozákovem a 
příslušným dotčeným orgánem – odborem dopravy KÚ LK dohodl přijatelnou trasu a to z toho 
důvodu, že i ZÚR LK musí být v dohodě s obcemi. 
 
Starosta města Turnov se dne 04.03.2013 setkal na společné schůzce se starostou obce Mírová pod 
Kozákovem panem Votrubcem, radním Libereckého kraje pro dopravu panem Mastníkem a 
PhDr.Maierovou. Záměrem bylo společné hledání možné trasy obchvatové komunikace II/283 přes 
obec Mírová pod Kozákovem. Mírová pod Kozákovem trvá na svém nesouhlasu v případě trasování 
komunikace přes obydlenou část území. Je ochotna souhlasit s trasou mimo zastavěnou část. Hledání 
trasy bude vzhledem ke složitým morfologickým podmínkám, neexistenci územního plánu Mírové 
pod Kozákovem (díky níž je nová zástavba nekoordinovaně rozeseta ve volné krajině) velmi složitá. 
Přesto pan Mastník přislíbil vypracování této studie z prostředků KÚ LK. 
 
Zastupitelstvo města Turnov dne 26.04.2012 usnesením č. 84/2012  schválilo „Změnu č.13A 
Územního plánu sídelního útvaru Turnov“. 
Trasa severozápadní odlehčovací komunikace centra (dále SZOK) je dle schválení změny 13A 
Územního plánu sídelního útvaru Turnov (dále ÚPSÚ) vedena v platném územním jako trasa 
vnitroměstské komunikace a ne jako krajské komunikace II/283 na Semily.  
Trasa SZOK schválená změnou č. 13A  ÚPSÚ Turnov byla převzata do dopravního řešení 
rozpracovaného nového územního plánu Turnova. 
Původní trasa komunikace v prostoru Palackého ulice – Žižkova ulice byla vedena v územním plánu 
z roku 1996 v jiném koridoru a byla zároveň průtahem silnice II/283  na Semily přes obytnou zónu 
Hruštice. 
Od roku 2002 město pracovalo na změně platného územního plánu ÚPSÚ Turnov tak, aby průtahová 
trasa komunikace přes Luka byla vyřazena za sítě krajských silnic, aby nesloužila jako průtah silnice 
II/283 na Semily, aby nová trasa byla městskou odlehčovací komunikací centra města a zároveň 
protipovodňovým opatřením. 

Upravená trasa vychází z neschváleného Regulační plánu č. 3 – centrum města. Poprvé byla trasa 
SZOK vymezena zpracovatelem regulačního plánu firmou SAUL Liberec v územně plánovací 
dokumentaci již v roce 2002. 

Město Turnov prověřilo řešení nové trasy SZOK zpracováním řadou odborných podkladů, 
prokazující jeho koncepční správnost. Technická studie prověřila s dostatečnou přesností základní 
stavebně technické uspořádání navrhované severozápadní sběrné komunikace. Dopravní model 
vyloučil, že by na sebe měla severozápadní komunikace převzít úlohu převaděče dopravních 
tranzitních vztahů ze stávající silnice II/283 přes náměstí Českého ráje. 
 Při všech projednávání regulačního plánu a změny č.13A byla z hlediska časové posloupnosti 
zdůrazňována podmínka, že nejprve musí být řešena tranzitní doprava mimo zastavěné území města a 
až následně realizace SZOK. 
Trasa SZOK je zatím jediná územně prověřená trasa pro zlepšení vnitroměstské dopravy. 
 
ZM na svém jednání  28.06.2012 obdrželo petici zahrnující přes dva tisíce podpisů turnovských 
občanů, kteří protestovali proti trasování SZOK jako obchvatové komunikace II/283 na 
Semily. Toto projednání by mělo být rovněž odpovědí na tuto občanskou aktivitu. 
 
 
ZM dne 28.06.2012 projednalo požadavek občanů, aby město Turnov vyjmula SZOK z právě 
projednávaného ÚP Turnov a přijalo  usnesení č. 143/2012 
ZM setrvale a dlouhodobě (od roku 2002) prosazuje přeložku krajské silnice II/283 (obchvat na 
Semily - silniční propojení Turnova ve směrech na Semily a Lomnici nad Popelkou) mimo katastrální 
území města jako jediné vhodné řešení této krajské komunikace a jako prioritu pro oblast dopravy. 



 

 

Z tohoto důvodu ZM opětovně vznáší tento požadavek vůči Libereckému kraji s tím, aby byla 
zanesena přeložka silnice II/283 v trase Valdštejnsko - Bělá do aktualizace Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje z důvodu, že stávající ZÚR LK řeší tuto přeložku až v souvislosti s budoucí 
komunikací S5 (trasování silničního tahu I/35 Turnov - Jičín) v prostoru Rovenska pod Troskami, což 
je pro Turnov nevyhovující. 
Návrh na zrušení usnesení o schválení změny č 13A ÚPSÚ Turnov ZM dne 28.06.2012 neschválilo. 
Zastupitelé se budou tím, zda ponechat nebo vyřadit trasu SZOK podrobně zabývat při projednávání 
návrhu nového ÚP a schvalování jeho konečné podoby koncem letošního roku.  
 
Ve snaze předejít opakovanému odporu části veřejnosti proti této trase SZOK při veřejném 
projednání návrhu ÚP Turnov navrhuje pořizovatel územního plánu a určený zastupitel pro územní 
plánování ZM hlasovat o ponechání nebo vyřazení SZOK z projednávaného návrhu územního plánu 
již na tomto jednání zastupitelstva. 
Jsou 4 varianty řešení: 

1. Ponechat trasu SZOK v návrhu ÚP Turnov dle projednaného konceptu ÚP Turnov jako 
návrhovou dopravní plochu v řešení dle schválené změny č.13A ÚPSÚ Turnov. 

2. Ponechat trasu SZOK v návrhu ÚP Turnov dle projednaného konceptu ÚP Turnov v řešení 
dle schválené změny č.13A ÚPSÚ Turnov pouze jako územní rezervu. 

3. Úprava trasy SZOK v návrhu ÚP Turnov s vypuštěním úseku kolem atletického stadionu a 
nahrazením vyústění trasy až za školním hřištěm ZŠ Žižkova. 

4. Vyřadit trasu SZOK z návrhu ÚP Turnov. 
 
 Ad 1) Ponechat trasu SZOK v návrhu ÚP doporučuje pořizovatel. Trasa byla souhlasně projednána 
s dotčenými orgány a opakovaně odsouhlasena v ZM těsnou většinou při projednávání změny č. 13A 
ÚPSÚ Turnov: 
Vydání Změny č. 13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov ZM dne 26.04.2012  usnesení č. 

84/2012 
ZM vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále v souladu s ustanovením §13 vyhlášky 
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a §171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů Změnu č.13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov opatřením obecné 
povahy. 
(Hlasování: 14/9/1) 
Pokyny pro zpracování Návrhu změny č.13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov ZM dne 

24.06.2010   usnesení  č. 132/2010 
ZM schvaluje v souladu se zněním § 49 a za použití § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Pokyny pro zpracování Návrhu změny č.13A Územního 
plánu sídelního útvaru Turnov. 
(Hlasování: 15/1/5)  
Návrh Zadání změny č.13 ÚPSÚ Turnov ZM  dne 28.06. 2007  usnesení č. 95/2007 
ZM schvaluje Zadání Změny č. 13 Územního plánu sídelního útvaru Turnov - nové trasování 
odlehčovací Severozápadní komunikace dle předloženého návrhu v příloze č. 1 s doplněním v bodě 
N. 
(hlasování: 16/4/3) 
 Ad 2)Územní rezerva je definovaná stavebním zákonem. V územní rezervě jsou zakázány změny 
v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu 
na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě změny územního plánu. 
Plocha územní rezervy nemění stávající stav území, ale naopak omezuje jeho změny. Prověření 
možností využití plochy územní rezervy pro umístění určitého záměru může následně vést k návrhu 
na změnu územní rezervy na zastavitelnou plochu nebo k návrhu na jiné realizovatelné využití území, 
ale může také vést k vypuštění územní rezervy z územně plánovací dokumentace. 



Ad 3) Úprava trasy  SZOK  s vypuštěním úseku kolem atletického stadionu a nahrazením vyústění 
trasy až za školním hřištěm ZŠ Žižkova znamená nutnost souhlasně projednat nové vyústění trasy 
s dotčeným orgánem ochrany přírody. 
Ad 4) Vyřazení trasy SZOK znamená nutnost hledat nové řešení vnitroměstské dopravy. Pořizovatel 
odbor rozvoje města zadal u firmy PUDIS a.s. Praha zpracování „Územní studie vnitroměstské 
dopravy Turnov“. Zpracovatelský tým podrobně technicky prověřuje několik variant řešení 
vnitroměstské dopravy. Rozpracovaná studie bude v dubnu projednána s dopravní komisí a s komisí 
rozvoje a správy majetku. Následně bude studie představena veřejnosti a předložena k odsouhlasení 
ZM. V případě, že bude doporučeno jiné dopravní řešení vnitroměstské dopravy Turnova oproti 
návrhu ÚP Turnov je nutné po schválení nového ÚP pořídit změnu platného územního plánu. 
 
Problematika rychlostní silnice R35 v ÚP Turnov (informace o postupu v této problematice): 
 
ZM několikrát deklarovalo svými usneseními nesouhlas s trasováním komunikace R35 (S5) přes 
katastr města Turnov. 
Dne 13.12.2011 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje o vydání Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje (dále ZÚR LK). V Turnově se jedná o tzv. severní trasu vycházející ze studie 
proveditelnosti společnosti Valbek s.r.o., která vede trasu z velké části tunelem pod sídlištěm 
Výšinka. Ze schválených ZÚR LK vyplývá, že nový ÚP Turnov má zajistit územní ochranu koridoru 
jako územní rezervy pro jeho budoucí využití.  
Město Turnov 29.06.2012 uplatnilo pro aktualizaci  Zásad územního rozvoje Libereckého kraje   
následující podněty: 
1. Požadujeme změnit koridor kapacitní silnice S5 (R35) Turnovem dle závěrů Územní studie 
firmy Atelier T-plan  tj. mimo rozvojové území Výšinka – Vrchhůra.  Vyřadit silnici S5 ze sítě 
rychlostních silnic a sledovat ji jako kapacitní silnici v kategorii silnic I. třídy (S) 
v parametrech S 14,75 (vystřídaný třípruh, uspořádání 2+1). 
 Město Turnov bylo nuceno přes svůj několikrát opakovaný odpor zapracovat vedení koridoru 
kapacitní silnice S5 do své územně plánovací dokumentace. Turnov preferuje vedení koridoru údolím 
Libuňky tj. ve stávajícím koridoru vedení vysokého napětí viz. platný ÚPSÚ Turnov schválený 
v roce 1996. 
Územní rezerva pro koridor kapacitní silnice S5 je zapracována v územně analytických podkladech 
ORP Turnov.  
Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 91/10/ZK dne 30.03.2010 doporučilo Ministerstvu 
dopravy (dále MD) územní stabilizaci „severního koridoru“ pro trasu rychlostní silnice R35 v úseku 
Turnov – Ktová, hranice Libereckého kraje(Úlibice) a schválilo dokument „Kategorizace dálnic a 
silnic I. třídy“ při dodržení podmínky: kategorie pozemní komunikace v úseku Turnov – Ktová, 
hranice Libereckého kraje, bude v parametru  R25,5/100. 
Město Turnov uplatnilo k veřejnému projednání návrhu ZÚR LK námitky schválené dne 01.09.2011 
zastupitelstvem města (dále ZM) usnesením č. 161/2011: 
„ZM nesouhlasí s trasováním silnice R35 přes území města Turnova. Pokud budou ZÚR LK 
schváleny tak, že přes město Turnov bude veden koridor R35 (S5), rozhodne Město Turnov o 
trasování silnice po svém území ve svém územním plánu“. 
Odůvodnění: Většina zastupitelů města Turnov je dlouhodobě přesvědčena, že tento koridor zásadně 
zasáhne do obydlené části města Turnova a výrazně poškodí život obyvatel města Turnov. 
 
 MD dne 22.01.2013 vydalo stanovisko jako dotčený orgán ve věcech dopravy: „Řešeným územím 
města Turnov prochází v současné době silnice č. I/10 směrem na Tanvald a silnice č. I/35 směrem 
na Úlibice. V návrhu územního plánu Turnov jsou vymezeny dvě varianty územních rezerv pro 
přeložku kapacitní komunikace I/35, které vychází ze „Studie proveditelnosti a účelnosti silnice R35“ 
zpracované na základě objednávky Libereckého kraje firmou Valbek, spol. s r.o. Liberec. Územní 
rezervy jsou proměnlivé šíře a respektují současně zastavěné území. Ve vymezených územních 
rezervách není v souladu se stavebním zákonem přípustné provádět takové změny, které by ztížily 
jejich budoucí využití. Dopravní řešení územního plánu Turnov není v rozporu se Zásadami 
územního rozvoje Libereckého kraje. Pro informaci uvádíme, že Ředitelství silnic a dálnic ČR 



 

 

v součinnosti s Ministerstvem dopravy zahájí v první polovině roku 2013 výběrové řízení na 
zhotovitele upřesňující projektové dokumentace vedení přeložky kapacitní silnice I/35, která bude 
navrhovat technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné řešení budoucí stavby.“ 
„Územní studie koridoru kapacitní silnice – úsek R10/R35 Mnichovo Hradiště –  Rádelský 
Mlýn – Úlibice“ zpracovaná dle článku (114) Politiky územního rozvoje ČR 2008 firmou  
Atelier T- plan s.r.o.  Praha v termínu 03/2012 doporučila jako výsledný koridor kapacitní 
silnice S5 ve variantě severní ve spojení Turnov – Rovensko pod Troskami - Úlibice v silničních 
parametrech (S) a  návrhové kategorii S 20,75 – S 14,75. Územní studie je zveřejněná na 
webových stránkách MMR: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-
planovani-a-stavebni-rad/Informace-Udalosti/Uzemni-studie-koridoru-kapacitni-silnice-S5-usek 
ÚS doporučuje stanovit v aktualizaci PÚR ČR úkol pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 
pořídit technickou studii včetně aktuálního modelu výhledového zatížení dopravy v roce 2040, která 
v doporučeném koridoru S5 Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice prověří varianty možného 
vedení trasy kapacitní silnice v kategorii S 20,75 – S 14,75 při maximální ochraně jeho krajinných, 
přírodních a kulturně historických hodnot, se zvláštním důrazem na minimalizaci fragmentace 
krajiny. 
Technická studie by měla být podkladem pro územní změny nutné k přípravě a realizaci rozvojového 
záměru. 
Zpracování technické studie  kapacitní silnice S5 Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice 
z prostředků ŘSD ČR bylo Turnovu přislíbeno při návštěvě pana ministra Mgr. Pavla Dobeše 
v Turnově 03.02.2012 i u předchozích jednání na MD. 
Na žádost města Turnov z 19.11.2012 o zpracování technické studie kapacitní silnice S5 (R35) 
v úseku Turnov – Rovensko pod Troskami – Úlibice  nám MD - ředitel odboru informatiky  a 
územního plánu  Ing. Josef Kubovský dne 28.01.2013 sdělil: 
„obdržel jsem vaší žádost o pomoc při vyhledávání konečného řešení průchodu kapacitní silnice R35 
územím města Turnov, které by umožnilo územně chránit výrazně menší rozsah ploch, než je chráněn 
v současné době. Připomínáte rovněž závěry a doporučení z „Územní studie koridoru kapacitní 
silnice R10 / R35 Mnichovo Hradiště  - Rádelský Mlýn – Úlibice“, kterou pořídilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj a zpracoval Atelier T- plan s. r.o. Praha. 
Dovolte, abych vás informoval, že Ministerstvo dopravy předalo uvedenou studii Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, které již zahájilo práce na zadání studie proveditelnosti, která bude vycházet ze závěrů a 
doporučení zformulovaných v uvedené studii, včetně prověření i možnosti využít i nižší kategorii 
silnice, než je dělený čtyřpruh, a bude posuzovat i ekonomickou efektivitu vynaložených nákladů na 
tuto dopravní investici. Studie bude pracovat s koridorem v severní variantě a vyhodnotí i 
alternativní návrhy předložené v rámci sběru podnětů k aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje některými obcemi. 
Vážená paní starostko, výstupy z této studie budou poskytnuty orgánům územního plánování jak pro 
případnou aktualizaci Zásad územního rozvoje, tak pro zpřesnění koridoru budoucí R35 v severní 
variantě. Umožní se tím i eliminace jednoho z chráněných koridorů na území města Turnov.“ 
 
Liberecký kraj se dle KÚ LK podílí na spolufinancování nové dopravní studie, kterou v prosinci 
2012 zadala SŽDC pod názvem: zpracování studie proveditelnosti „Železniční spojení Praha - Mladá 
Boleslav - Liberec“. Zpracovatelem byla vybrána firma IKP Consulting Engineers, s.r.o. Praha 
termín zpracování do 29.11.2013. 

KÚ LK prověří v rámci aktualizace ZÚR LK obdržené podněty Turnova. Prověřena bude změna 
trasy koridoru D01B pro kapacitní silnici S5 ve městě Turnov i vymezení koridoru pro obchvat 
Turnova po silnici II/283. 

Turnov nechce čekat na změnu ZÚR LK a chce ve svém ÚP vymezit pouze jednu aktuální 
variantu územní rezervy. KÚ LK v tomto případě navrhl Turnovu, aby dohodl s MMR, zda by 
bylo v tomto specifickém případě možné vymezit územní rezervu v ÚP podle aktuální územní 
studie pořízené MMR dle  úkolu z PÚR ČR 2008 a nerespektovat starší vymezení v ZÚR LK. 
V rámci této aktivity se ORM společně s určeným zastupitelem pokusí vyjednat změnu 
kategorizace navrhované komunikace s KÚ LK (vystřídaný třípruh), redukci územní rezervy 



na jednu v údolí Libuňky na MMR a MD. Dále bude jednat o technickém zpřesnění územní 
rezervy v rámci studie proveditelnosti se záměrem jejího maximálního zúžení. O jednáních 
bude ZM informováno. Výsledek však nelze předjímat. Paralelně budou probíhat politická 
jednání s krajskou reprezentací ve smyslu platných usnesení ZM, deklarující nesouhlas ZM 
s komunikací S5. 
 
Poznámka: kompletní dokumentace návrhu ÚP Turnov je vystavena na webových stánkách města 
Turnov: http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj-mesta/uzemni-planovani/novy-

uzemni-plan-turnov.html 
 
 

Návrh na usnesení: 
 
Navrhovaná variantní usnesení se týkají pouze vnitroměstské komunikace, zanesené do 
stávajícího ÚPSÚ Turnov v rámci změny 13A. 
A) ZM souhlasí s ponecháním trasy SZOK v návrhu ÚP Turnov dle projednaného konceptu ÚP 
Turnov jako návrhové dopravní plochy. 
 B) ZM souhlasí s ponecháním trasy SZOK v návrhu ÚP Turnov dle projednaného konceptu ÚP 
Turnov jako územní rezervy. 
C) ZM souhlasí s úpravou trasy SZOK v návrhu ÚP Turnov v úseku kolem atletického stadionu. 
 D) ZM souhlasí s vyřazením trasy SZOK z návrhu ÚP Turnov. 
 
ZM schvaluje v souladu s § 51 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) Pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu Turnov před veřejným 
projednáním dle předložené důvodové zprávy. 
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Město Turnov                                                                                                                              

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov                                                           

v Turnově, březen 2013 

 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ  ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO 

PLÁNU TURNOV PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 
 

 

Zastupitelstvo města Turnov projednalo na veřejném zasedání dne 28. 03. 2013 následující 

materiál, který zpracoval na základě výsledku projednání Návrhu územního plánu Turnov 

(ÚP Turnov) v souladu s § 51, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Turnov, odbor 

rozvoje města jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a pan Ing. Tomáš Hocke 

jako určený zastupitel města pro územní plán: 

 

Obsah:                                                                                                                                                   

strana: 

 

1. Údaje o projednání návrhu ÚP Turnov  …………………………………..………………2 
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1. ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP TURNOV 
 

Pořizovatelem územního plánu Turnov (dále jen ÚP Turnov), který je pořizován z podnětu 

Zastupitelstva města Turnov, je v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) Městský úřad Turnov, odbor rozvoje 

města. 

Usnesení o pořízení ÚP Turnov přijalo zastupitelstvo města dne 28. dubna 2009. 

Koncept ÚP Turnov byl vypracován projektantem (Doc. Ing. arch. Ivan Horky, DrSc.-

ARCHIS Praha.) v souladu s projednaným zadáním, které bylo schváleno zastupitelstvem 

města dne 26. listopadu 2009, a byl projednán dle § 48 stavebního zákona. 

Projednání konceptu ÚP Turnov bylo ukončeno dne 2. listopadu 2011. Zastupitelstvo města 

Turnov schválilo na veřejném zasedání dne 23. 02. 2012 pokyny pro zpracování návrhu 

územního plánu Turnov. Zpracovaný návrh ÚP Turnov byl projektantem předán 30. 6. 2012. 

Následovalo projednání v komisích RM a dne 18. 12. 2012 se uskutečnilo projednání 

s dotčenými orgány.  

V souladu s ustanovením § 51, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracoval pořizovatel RNDr. 

Miroslav Varga – vedoucí Odboru rozvoje města ve spolupráci s Ing. Tomášem Hockem – 

určeným zastupitelem města na základě výsledku projednání návrhu ÚP Turnov následující 

pokyny pro zpracování úpravy ÚP Turnov před veřejným projednáním. 
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2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚPRAVY NÁVRHU ÚZEMNÍHO 

PLÁNU TURNOV PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM. 
 

2.1. Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a krajského 

úřadu:  
 

2.1.1. Na základě nesouhlasů dotčených orgánů vyjmout z návrhu ÚP Turnov tyto plochy 

Z382-BV, Z406-BV, Z421-PV, Z422-PV (Správa CHKO Český ráj - dotčený orgán, který 

uplatnil požadavek), Z344-BV (KÚLK- Krajský úřad Libereckého kraje), Z370-OS (KÚLK, 

OŽP MěÚ Turnov – odbor životního prostředí Městského úřadu Turnov). 
Dále vyjmout tyto plochy: Z44-ZV (OŽP MěÚ Turnov), Z334-BV (KÚLK), Z367-RR (OŽP 

MěÚ Turnov) 
 

2.1.2. Do regulativu pro jednotlivé uvedené plochy zahrnout omezení výstavby rodinných 

domů (RD) v požadovaném počtu: 

Z312-BV- maximálně pět RD (Správa CHKO Český ráj) 

Z347A-BV- dva RD (Správa CHKO Český ráj) 

Z347B-BV- jeden RD (Správa CHKO Český ráj) 

Z371-BV- zúžit lokalitu na severozápadní část pozemku p.č. 309/12, s možností umístění 

jednoho rodinného domu. (Správa CHKO Český ráj) 

Z17-BV – pouze 1 RD na pozemku p.č. 42/1 v k.ú. Malý Rohozec a 1 RD na pozemku p.č. 43  

v k.ú. Malý Rohozec podél komunikace, v jedné linii se stávající zástavbou, ostatní části 

ponechat jako zeleň. (OŽP MěÚ Turnov – odbor životního prostředí Městského úřadu 

Turnov) 
Z42-BV – pouze  1 RD na pozemku p.č. 736/13 v k.ú. Daliměřice a 1 RD na pozemku p.č. 

736/12 v k.ú. Daliměřice podél komunikace. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z106-BV – jeden RD v rozsahu původního ÚPSÚ Turnov, na části pozemku zeleň rovněž 

v rozsahu ÚPSÚ Turnov. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z144-BI – jeden RD v návaznosti na stávající zástavbu. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z282-BV – maximálně 2 RD v návaznosti na stávající zástavbu. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z293-BV -  jeden RD v návaznosti na stávající zástavbu. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z297-BV – jeden RD v návaznosti na stávající zástavbu. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z307-BV- jeden RD v návaznosti na stávající zástavbu. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z345-BV – jeden RD v návaznosti na stávající zástavbu. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z372-BV – jeden RD v linii podél komunikace. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z399-BV – jeden RD na p.p.č. 3560/3 v k.ú. Turnov a jeden RD na p.p.č. 3560/2 v k.ú. 

Turnov. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z410-BV- dva RD v návaznosti na stávající zástavbu. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z411-BV- jeden RD v návaznosti na stávající zástavbu. (OŽP MěÚ Turnov) 

Z418-BV- jeden RD. (OŽP MěÚ Turnov) 

 

2.1.3. OŽP MěÚ Turnov) požaduje zmenšení plochy Z385-DS – souhlasí s ponecháním 

pouze části plochy pro parkování mimo svahy se vzrostlou zelení. 

 

 

2.1.4. Plochu Z374-BV upravit a regulovat podle následujících podmínek Správy CHKO 

Český ráj: 

Pozemek p. č. 710/2 v k.ú. Mašov u Turnova - pro zachování charakteru osídlení bude nutné 

novostavby rodinných domů umístit nad sebou podél západní hranice pozemku p. č. 710/2 

v k.ú. Mašov u Turnova. Stavby by měly být situovány v severní partii pozemku, neměly by 
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překročit stávající hranici zástavby na druhé straně komunikace. Hřebenem by měly být 

stavby orientovány ve směru sever – jih, v blízkosti místní komunikace. Pozemky p. č. 710/4 

a 710/6v k.ú. Mašov u Turnova - pro  zachování charakteru osídlení a krajinného rázu místa 

bude nutné novostavby rodinných domů umístit vedle sebe podél severní hranice pozemků p. 

č. 710/4, 710/6 v k.ú. Mašov u Turnova. Hřebenem by měly být stavby orientovány ve směru 

východ - západ, v blízkosti místní komunikace. Takto umístěné objekty budou navazovat na 

jednořadou uliční zástavbu umístěnou podél severní hranice komunikace p. č. 1414/1 v k.ú. 

Mašov u Turnova. Jeden objekt bude možné umístit v jihovýchodní části pozemku p. č. 710/6 

v k.ú. Mašov u Turnova. Stavba nesmí překročit stávající západní hranici zástavby, tvořenou 

roubeným objektem umístěným  na pozemku p. č. 710/8 v k.ú. Mašov u Turnova.  Celkově 

bude možno na pozemcích p. č. 710/4 a 710/6 v k.ú. Mašov u Turnova umístit čtyři až pět  

rodinných domů. V důsledku výstavby by neměla být nadměrně kácena stávající vzrostlá 

zeleň. Správa CHKO Český ráj souhlasí se zahrnutím lokality, pro umístění 6 maximálně 7 

RD. 

2.1.5. Správa CHKO Český ráj požaduje doplnit textovou část – kapitola E. 2.2. Krajinný ráz 

o následující text: 

Hlavní zásady ochrany krajinného rázu 

- Krajinný ráz je nutné přednostně chránit v pohledově exponovaných polohách 

(horizonty, vyvýšené okraje lesa, referenční body, vyhlídková místa, krajinné a 

kulturní dominanty), na horizontech a ve svažitých polohách neumísťovat obnovné 

prvky v lesích svažitých terénů a na horizontech, neumisťovat prvky , které naruší 

charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití pohledových prostorů. Přednostně je 

nutné chránit členitost lesních okrajů a nelesní enklávy, vzrostlou nelesní zeleň, nivy 

vodotečí, příbřežní společenstva a typickou strukturu a měřítko zástavby. 

Na území CHKO Český ráj jsou pro řešené území vymezeny tři oblasti krajinného rázu:  

ÚDOLÍ LIBUŇKY 

Pro oblast je charakteristický plochý nivní reliéf podél Jizery a Libuňky, tvořený říční nivou a 

terasami s mírně ukloněnými plošinami. Osou oblasti je řeka Libuňka. Reliéf je tvořen 

plochou sníženinou části Libuňské brázdy sevřenou mezi Hruboskalskou vrchovinu, 

Troskovickou vrchovinu a Turnovskou stupňovinu. Prostor sníženiny ve východní části je 

charakteristický jemnou modelací terénu, která je jasně vymezená přírodními předěly, na jihu 

pískovcovými skalními stěnami, na severu Maloskalskem a Kozákovským hřbetem. Jde o 

vrcholně středověké zemědělské a lesozemědělské krajiny širokých říčních niv a rozřezaných 

tabulí. Zemědělská krajina má dnes charakter scelených lánů, jedná se o kulturní krajinu 

s podílem intenzivně využívaných ploch. Rozptýlená vegetace je zastoupena remízy, 

břehovými porosty s přírodě blízkým druhovým složením dřevin, aleje u silnic, sady sídel ve 

fragmentech. Osídlení je soustředěno do obce Pelešany. Prostorová scéna uvnitř oblasti je 

uzavřená, převážně však polouzavřená a otevřená s přírodními dominantami alejí podél silnic, 

břehových porostů Libuňky, rybníků Rokytnický, Hrudka, Bažantník a kulturní dominantou 

lázní Sedmihorky.  

 

TURNOVSKO 

Osou území je řeka Jizera, která nad Turnovem teče v hlubokém zaříznutém údolí a jižně od 

Turnova teče v širokém mělkém údolí. Pro reliéf jsou typické roviny širokých říčních niv a 
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říčních teras a mírně ukloněné sprašové plošiny. Do strmého levého i mírného pravého okraje 

širokého údolí se zařezávají přítoky Jizery. Krajinný pokryv tvoří mozaika polí a částečně luk 

či pastvin, jež jsou oddělené menšími lesíky či remízky. Lesy jsou soustředěné do strmých 

údolí a na neobdělávatelné svahy. Nezalesněná část je intenzívně využívána, pole a sady, na 

zbývající ploše extenzivní louky a pastviny. Rozptýlená krajinná zeleň je zastoupena v 

podobě alejí podél cest, mezí, remízů a břehových porostů vodních toků, jež člení plochy 

zemědělské půdy na menší celky. Významné jsou solitérní stromy. Osídlení je soustředěno do 

útvarů Mašov u Turnova, Kadeřavec, Malý Rohozec, Kobylka, Vazovec. Sídelní struktura je 

výsledkem středověké kolonizace, část území má charakter urbanizované krajiny. Mezi hlavní 

hodnoty oblasti patří rozsáhlé oblasti skalních měst a rozřezaných plošin na vyzdvižených 

tabulích, široce zaříznuté údolí Jizery. Vizuálně jde o velmi exponované území, jedná se o 

otevřenou krajinu.  

TURNOVSKÉ ÚDOLÍ JIZERY 

Celé území je tvořeno zaříznutým údolím Jizery se zalesněnými strmými svahy, zemědělským 

údolním dnem a mírnějšími částmi svahů.  Strmé svahy jsou zalesněny údolní niva je 

zemědělsky využívána. V zemědělsko-lesních krajinách je vysoké zastoupení trvalých 

travních porostů, orná půda se vyskytuje v malých blocích. Rozptýlená krajinná zeleň je 

tvořena průvodní vegetací vodních toků. Část údolí byla později osídlena samotami. Osídlení 

je soustředěno do obcí Bělá u Turnova, Loužek, Bukovina u Turnova. Sídla mají rozvolněný 

charakter zástavby, daný především konfigurací reliéfu. Hodnotou je celkový charakter 

širokého, hluboce zaříznutého údolí, se zalesněnými skalními svahy a otevřenou údolní nivou, 

ale také skalní stěny nad údolím přecházející do skalních měst a architektonicky i urbanisticky 

dochovaná ves Loužek. 

Rámcové zásady ochrany základních krajinných typů 

- z hlediska využívání krajiny, a pro stanovení základních obecných zásad a podmínek  jejího 

využívání, jsou stanoveny rámcové zásady odstupňované ochrany krajinného rázu 

diferenciované dle vymezených základních „typů krajiny“: 

ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY 

Lidskou kultivací silně pozměněný typ krajin, jehož využití je však stále odvislé od přírodních 

procesů. Původní vegetační pokryv (zpravidla les) byl na naprosté většině ploch 

zemědělských krajin nahrazen kulturními biotopy (pole, louky, pastviny, ovocné sady, vinice, 

chmelnice, vesnická sídla). Zemědělské krajiny jsou minimálně z 90% tvořeny výše 

zmíněnými zemědělskými biotopy. Nedílnou součástí zemědělské krajiny je i vesnické sídlo, 

které tvoří základní obytně-hospodářskou jednotku využití každé plužiny. Součástí 

zemědělské krajiny jsou nutně i plochy porostlé dřevinnou vegetací, tj. háje, skupinky dřevin 

a solitéry, především však liniové porosty, které jsou pro všechny typy zemědělských krajin 

typické (větrolamy, břehové porosty, porostlé meze a kamenice, aleje u cest apod.). Vegetační 

pokryv zemědělskou krajinu pohledově otvírá. Ze zemědělských kultur výrazně převládá orná 

půda. V chladnějších oblastech se významněji uplatňují i trvalé travní porosty (louky a 

pastviny). Krajinářsky jsou zemědělské krajiny často narušovány nevhodně situovanými 

stavbami (především rozsáhlými areály zemědělských závodů na okrajích vesnic, ale i 

inženýrskými sítěmi a dalšími), které jsou navíc v této otevřené krajině zvlášť rušivé.  
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LESOZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY 

Z pohledu vnitřní struktury se jedná o heterogenní, přechodový krajinný typ, charakteristický 

střídáním lesních a nelesních stanovišť. Toto typické míšení signalizuje polohy zemědělsky 

méně úrodné, či stanovištně abnormálně pestrá. Z hlediska druhové rozmanitosti patří 

lesozemědělské krajiny mezi bohaté. Nacházejí se zde druhy vázané na lesní prostředí i na 

nelesní stanoviště a celá škála ekotonů.  Automatickou součástí bezlesých částí jsou vesnice. 

Krajiny mají charakter převážně polootevřený. Krajinářsky jsou lesozemědělské krajiny 

znehodnocovány, obdobně jako lesní a zemědělské krajiny, zásahy jsou však díky částečné 

pohledové uzavřenosti často méně viditelné, než v otevřených zemědělských krajinách.  

LESNÍ KRAJINY 

Lidskými zásahy méně pozměněný, vzácně až přírodní, typ krajin. Lesní krajiny jsou 

charakteristické velkou převahou lesních porostů. Rozpětí antropického ovlivnění kolísá od 

jednodruhových lignikultur přizpůsobených mechanizaci lesních prací, až po přirozené lesní 

porosty, nacházející se převážně na extrémních stanovištích a horských svazích. Lesy se 

zachovaly převážně na půdách nevhodných pro zemědělství. Jádrem každé lesní krajiny je 

větší lesní celek. Lesní krajiny někdy zahrnují i menší nelesní enklávy v podobě sídel, 

zemědělských ploch, vodních ploch, komunikací atd. Jedná se však o menší, izolované a 

lesem zpravidla zcela obklopené plochy. Lesní krajiny jsou charakteristické pohledovou 

uzavřeností. V důsledku různorodých fyzickogeografických charakteristik (půd, klimatu, 

georeliéfu) jsou přirozené lesy tvořeny mozaikou různých lesních typů, jež se v terénu 

zákonitě střídají. Tato mozaika však byla většinou setřena lesním hospodařením zaměřeným 

na pěstování jehličnatých lignikultur. Krajinářsky jsou lesní krajiny často narušovány zejména 

necitlivě umístěnými stožárovými a liniovými stavbami, velkoplošnými holosečemi a 

plantážemi jehličnatých monokultur. 

 

URBANIZOVANÉ KRAJINY 

Člověkem nejintenzivněji ovlivněný typ krajin, který je často zcela přeměňuje. Je 

charakteristický převahou budov, zpevněných ploch a otevřených technologií. Jedná se 

zejména o funkční typ ploch pro městský typ bydlení, průmyslovou výrobu, rekreaci a 

technickou infrastrukturu. Urbanizované krajiny zahrnují plošně rozsáhlejší sídelní jednotky, 

výjimečně může být urbanizovaná krajina tvořena jen jedním funkčním typem. Rozhodující 

pro tyto krajiny jsou intenzivní urbanizační procesy, které zrušily tradiční funkční jednotku 

naší krajiny - plužinu s vesnicí a nezemědělské funkce sídla přerostly v autonomní, 

s prvovýrobou nesouvisející aglomeraci bydlení, průmyslové výroby a služeb. Urbanizované 

krajiny jsou charakteristické vysokou horizontální i vertikální členitostí svého pokryvu a 

velkou pestrostí umělých ekotopů. Urbanizované krajiny – jejich ochrana a tvorba jsou 

výsostným předmětem urbanismu a v krajinné typologii mají specifické postavení, kdy jsou 

sice vymezeny, pro jejich vnitřní uspořádání a vývoj však mají krajinné hodnoty, mimo 

jasných přírodních limitů, spíše inspirativní charakter. 

 

Diferenciace intenzity ochrany krajinného rázu 

Krajinářská hodnota míst krajinného rázu je stanovena v rozmezí těchto stupňů: 

Zásadní (nejhodnotnější celky, místa prioritní ochrany) až snížená (nekvalitní a rušivé celky, 

významné estetické závady, negativní působení na okolí, se sníženým stupněm ochrany). 
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Charakteristika zástavby jednotlivých sídel 

Mašov, Pelešany - pro charakter je zásadní mozaikovitost ploch, zastavěné části sídla se 

střídají s plochami zeleně ve formě menších lučních enkláv, skupin stromů, remízků a sadů. 

Zástavbu tvoří převážně dvoupodlažní objekty rodinných domů z poslední 1/4 20. století, 

které zejména svými převýšenými hmotami narušily původní vesnický charakter Mašova, a 

znehodnotily charakter krajinného rázu místa. Významné jsou přechody sadů a zahrad do 

krajiny, kterými se sídlo zapojuje do přírodního rámce. Urbanistickou strukturu Mašova 

určuje soustředěná zástavba kolem procházejících komunikací a výstavba částečně rozptýlená 

ve svazích, střídající se plochami luk, pastvin, pramenišť, sadů a liniové zeleně mezí a podél 

cest. 

Malý Rohozec - Osídlení v místě představuje oboustranná uliční zástavba. Architektonické 

poškození původní vesnické architektury v místě je značné, zejména hmotově nevhodnými 

objekty rodinných domů a přestavbami z 2. 1/2 20. století. 

Vazovec - Zásadní význam pro hodnotu krajinného rázu má Vazovecký potok s břehovými 

porosty jako výrazný přírodní prvek v údolí. Strukturu osídlení v místě určují rozvolněné 

soubory staveb vzájemně oddělené plochami luk a zahrad. Rozšiřováním těchto souborů 

mimo zastavěné území by znamenalo postupné propojování do souvislé linie objektů na dně 

údolí. Došlo by tak k narušení struktury osídlení a tím charakteru krajinného rázu místa. 

Dolánky - Reliéf je utvářen širokým kaňonovitým údolím s meandry řeky Jizery, se 

zalesněnými svahy. V údolí se nachází velký podíl zemědělsky obhospodařovaných ploch. 

V místě se nachází několik objektů s jedinečnou funkcí v první řadě se jedná o Dlaskův statek 

jako nevýznamnější kulturní dominantu místa, objekt školy a Abelův Mlýn.  

Loužek – Lze zařadit mezi dochované návesní vsi,  jedná se o soustředěné osídlení. Typický 

je centrální veřejný prostor – náves. Domy jsou uspořádané na okraji pozemků a opticky tak 

vymezují veřejné prostory. Pozemky jsou zpravidla podélného tvaru a domy tak stojí blízko u 

sebe. 

Bukovina - Původní zástavba leží na jižním svahu údolí Jizery byla nepravidelně rozptýlená 

podél smyčky cest v dnešní severní polovině obce. V souboru staveb byly podlouhlé, do „L“ a 

do „U“ rozvinuté statkové dispozice s dvoupodlažním hlavním obydlím. Zástavba různých 

příměstských typů rodinných domů byla doplněna rekreačními chatami a domky. Na 

jihovýchodním okraji Bukoviny byla postavena chatová kolonie a pionýrský tábor. 

Urbanistická struktura parcelace nových stavebních pozemků dostala městský uliční charakter 

oboustranně řadově uspořádaných obdélníků. Hustota zástavby je vysoká. Architektonická 

kvalita nových obytných a rekreačních staveb je velmi nízká. Tvarová geometrie domů je 

vzájemně zcela nesourodá. 

Kobylka – Kompaktní vesnice bez výrazného centrálního prostoru a bez pravidelné vnitřní 

struktury. Osídlení je soustředěné podél procházejících komunikací. Uspořádání pozemků 

v obci i lokalizace domů na parcele je nepravidelná, přesto se jedná o kompaktní obce. Domy 

jsou obklopené zahradami s ovocnými stromy. Osídlení je výhradně soustředěné.  

Kadeřavec - Osídlení je soustředěné bez výrazného centrálního prostoru. Zahrady s převahou 

ovocného stromoví oddělují ves od okolní volné krajiny. Samoty se ve volné krajině objevují 

pouze výjimečně. Uspořádání pozemků v obci i lokalizace domů na parcele je nepravidelná, 

přesto se jedná o kompaktní obce. Domy jsou obklopené zahradami s ovocnými stromy. 

Osídlení je výhradně soustředěné.  
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Popisem a klasifikací hodnot krajinného rázu území jsou vytvořeny základní podmínky pro 

praktickou ochranu krajinného rázu. Největší rizika pro narušení krajinného rázu CHKO 

spočívají v rostoucí urbanizaci území, rozšiřování zástavby do volné krajiny a zahušťování 

zástavby, případně zásazích nerespektujících urbanistickou charakteristiku sídel. Mezi další 

rizika lze řadit odstraňování sídelní zeleně, případně její pro venkovský prostor nevhodné 

ztvárnění, úbytek zemědělsky obhospodařovaných ploch a jejich využívání pro zástavbu, 

tendence rozvoje technických prvků v krajině (stožáry mobilních operátorů, fotovoltaické 

elektrárny, průmyslové haly). Výjimečnou pozornost a ochranu je třeba věnovat krajinným 

dominantám, pohledově exponovaným hřebenům, horizontům a svahům. Ochrana krajinných 

a kulturních struktur patří k základním úkolům ochrany přírody a krajiny. Přírodní a kulturní a 

historickou složku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné klasifikovat a 

následně chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, přírodních a 

kulturně historických hodnot krajinného rázu místa. 

2.1.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – u níže uvedených ploch 

(BV – Bydlení venkovské, RR – Rekreace rodinná, OV – Občanské vybavení, OS – 

Tělovýchova a sport, VZ – Zemědělská výroba, TI – Technická infrastruktura, DS – Silniční 

doprava, MK – Místní komunikace) vypustit ustanovení „pro chráněné území dle podmínek 

Správy CHKO Český ráj“. (Správa CHKO Český ráj) 

 

2.1.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – BV – Bydlení venkovské 

– Podmínky prostorového uspořádání  – Správa CHKO Český ráj požaduje stanovit 

minimální velikost stavebního pozemku, pro zastavitelné plochy 800 m
2
 a pro zastavěné 

plochy 600 m
2
. Správa požaduje stanovení výškové hladiny zástavby podlažností staveb, 

současně je nutné stanovit u objektů minimální výšku 6 m a maximální výšku 8 m. Z důvodu 

minimalizace terénních úprav je nezbytné osazovat stavby do terénu ve směru vrstevnic. 

Velikost stavebních pozemků a výšková hladina zástavby může zásadním způsobem ovlivnit 

kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu chráněného dle ust. § 12 zákona. Pro 

novou výstavbu požaduje Správa vymezit nutnost respektování stávající struktury zástavby. 

Všechny uvedené požadavky jsou v souladu s  přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

ke stavebnímu zákonu, jedná se o základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stávající 

struktura zástavby, tj. složka urbanistické struktury zástavby v lokalitě, je součástí kulturní a 

historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného 

rázu je mimo jiné i uchování typické struktury osídlení. Z tohoto důvodu je nutné zachovat 

hustotu a charakter zástavby typický pro danou oblast.  

 

2.1.8. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – RR – Rekreace rodinná – 

Podmínky prostorového uspořádání – Správa CHKO Český ráj požaduje stanovit minimální 

velikost stavebního pozemku, pro zastavitelné plochy 800 m
2
 a pro zastavěné plochy 600 m

2
. 

Správa požaduje stanovení výškové hladiny zástavby podlažností staveb, současně je nutné 

stanovit u objektů minimální výšku 6 m a maximální výšku 8 m. Z důvodu minimalizace 

terénních úprav je nezbytné osazovat stavby do terénu ve směru vrstevnic. Správa CHKO 

Český ráj požaduje doplnit minimální koeficient pro využití plochy pro zeleň, a to 0,5. 

Všechny uvedené požadavky jsou v souladu s  přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

ke stavebnímu zákonu, jedná se o základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stávající 

struktura zástavby, tj. složka urbanistické struktury zástavby v lokalitě, je součástí kulturní a 

historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného 
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rázu je mimo jiné i uchování typické struktury osídlení. Z tohoto důvodu je nutné zachovat 

hustotu a charakter zástavby typický pro danou oblast. 

 

2.1.9. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – RZ – Rekreace 

zahrádkaření – Podmínky prostorového uspořádání – Správa CHKO Český ráj požaduje 

doplnit minimální koeficient využití plochy pro zeleň, a to 0,5. Stávající struktura zástavby, 

tedy i podíl zeleně v plochách, je součástí kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu 

ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i uchování typické 

struktury osídlení. Z tohoto důvodu je nutné zachovat měřítko zastavěných a nezastavěných 

ploch typické pro danou oblast. 

 

2.1.10. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – OS – Tělovýchova a 

sport  Podmínky prostorového uspořádání – Správa CHKO požaduje doplnit maximální 

koeficient zastavění ploch 0,6 a minimální koeficient zeleně 0,2. Koeficient zastavění 

pozemků může zásadním způsobem ovlivnit kulturní a historickou charakteristiku krajinného 

rázu chráněného dle ust. § 12 zákona. Správa CHKO Český ráj dále požaduje specifikovat 

rozmezí velikosti stavebních pozemků pro plochy. Všechny uvedené požadavky jsou 

v souladu s  přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu, jedná se o 

základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stávající hustota osídlení, tj. složka urbanistické 

struktury zástavby v lokalitě, je součástí kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu 

ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i uchování typické 

struktury osídlení. 

 

2.1.11. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – ZV – Zeleň na veřejných 

prostranstvích – Správa CHKO Český ráj požaduje stanovit v přípustném využití plochy, 

které stavby je možno v plochách umístit, s ohledem na znění § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

Všechny ostatní typy staveb je nutné vyloučit. Jedná se primárně o plochy určené pro zeleň, 

jako protiklad k intenzivně zastavěným plochám sídel. Tyto plochy nejsou primárně určeny 

pro umísťování stavebních objektů. Umísťováním stavebních objektů by mohlo dojít 

k negativnímu zásahu do významných krajinných prvků chráněných dle ust. § 3 a 4 zákona. 

Případně k negativnímu ovlivnění prvků územního systému ekologické stability, chráněného 

dle ust. § 4 odst. 1 zákona. Ve velké části ploch se vyskytuje vzrostlá nelesní zeleň, kdy v ust. 

§ 7 odst. 1 je zakotvena ochrana dřevin před poškozováním a ničením. Správa CHKO Český 

ráj požaduje zajištění ochrany stávajících hodnot území v souladu s ustanoveními zákona č. 

114/1992 Sb. 

 

2.1.12. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – Z – Orná půda, trvalý 

travní porost – Správa CHKO Český ráj požaduje stanovit v přípustném využití plochy, které 

stavby je možno v plochách umístit, s ohledem na znění § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

Všechny ostatní typy staveb je nutné vyloučit. Jedná se o plochy sloužící zemědělskému 

využití, není možné připustit jejich neorganizované zastavění nadzemními objekty. Krajinný 

pokryv je tvořen mozaikou polí a luk či pastvin, jež jsou oddělené menšími lesíky či remízky. 

Krajinářsky jsou zemědělské krajiny často narušovány nevhodně situovanými stavbami, které 

jsou v otevřené krajině zvlášť rušivé. V ust. § 2 nařízení vlády je mezi poslání oblasti 

zařazeno zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky 

optimálního systému užívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. Zastavováním ploch by došlo 

ke změně měřítka prostoru. Kulturně historická charakteristika a estetická hodnota krajinného 

rázu chráněného ve smyslu ust. § 12 zákona by byla snížena. 
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2.1.13. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – NL – Lesy – Správa 

CHKO Český ráj požaduje stanovit v přípustném využití plochy, které stavby je možno 

v plochách umístit, s ohledem na znění § 18 odst. 5 stavebního zákona. Všechny ostatní typy 

staveb je nutné vyloučit. Hlavním využitím je plnění funkcí lesa, jedná primárně o přírodní 

plochy, není možné připustit jejich neorganizované zastavění nadzemními objekty. Lesní 

krajiny jsou charakteristické pohledovou uzavřeností. V ust. § 2 nařízení vlády je mezi poslání 

oblasti zařazeno zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky 

optimálního systému užívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. Zastavováním ploch by došlo 

ke změně měřítka prostoru. Přírodní charakteristika a estetická hodnota krajinného rázu 

chráněného ve smyslu ust. § 12 zákona by byla snížena. 

 

2.1.14. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – NS – Smíšené 

nezastavěné území – Jelikož jsou plochy zařazeny do nezastavěného území požaduje Správa 

CHKO Český ráj vyloučit pro tyto plochy umístění všech stavebních objektů včetně výčtu 

staveb uvedených v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. Umísťováním stavebních objektů by 

mohlo dojít k negativnímu zásahu do významných krajinných prvků chráněných dle ust. § 3 a 

4 zákona. Případně k negativnímu ovlivnění prvků územního systému ekologické stability, 

chráněného dle ust. § 4 odst. 1 zákona. Ve velké části ploch se vyskytuje vzrostlá nelesní 

zeleň, v ust. § 7 odst. 1 je zakotvena ochrana dřevin před poškozováním a ničením. Správa 

CHKO Český ráj požaduje zajištění ochrany stávajících hodnot území v souladu 

s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. 

 

2.1.15. Územní systém ekologické stability –Z důvodu chybného či nepřesného vymezení 

prvků ÚSES, byla pro severní část CHKO Český ráj zpracována celková revize prvků 

územního systému ekologické stability včetně patřičných návazností na okolní území mimo 

CHKO. Dle ust. § 4 odst. 1 zákona je vytváření a ochrana prvků ÚSES veřejným zájmem. Z  

důvodu zachování a ochrany celistvosti prvků ÚSES požaduje Správa CHKO Český ráj 

zapracování poskytnutých podkladů do územního plánu.  

 

2.1.16. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ – do této 

kapitoly doplnit následující text: 

- Územní studie podrobně stanoví: 

- vymezení stavebních pozemků 

- nezastavitelné části zastavitelných ploch 

- koeficient zastavění pozemků 

- výškovou hladinu, odstupy objektů 

- vymezení prostorů pro občanské vybavení a návaznost na veřejná prostranství 

- způsob napojení na dopravní infrastrukturu a prostupnost území 

- postup výstavby 

(Správa CHKO Český ráj, OŽP MěÚ Turnov) 

 

2.1.17. OŽP MěÚ Turnov požaduje pro plochu Z420-BV uvést specifické podmínky pro 

využití a to, že v případě výstavby RD musí být likvidace odpadních vod zajištěna napojením 

na kanalizaci pro veřejnou potřebu a dále že s ohledem na vodní zdroj Turnov – Dolánky na 

těchto pozemcích nebudou realizovány vrtné práce (studny, vrty pro tepelná čerpadla) 
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2.1.18. OŽP MěÚ Turnov požaduje pro plochu Z349-OS uvést specifické podmínky pro 

využití a to, že v případě výstavby objektu musí být likvidace odpadních vod zajištěna 

napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu a dále že s ohledem na vodní zdroj Turnov – 

Dolánky na těchto pozemcích nebudou realizovány vrtné práce (studny, vrty pro tepelná 

čerpadla). 

 

2.1.19. Pro území mimo CHKO Český ráj doplnit do textové části podle Preventivního 

hodnocení krajinného rázu, vypracovaného Ing. Přemyslem Křejčiříkem, Ph.D., Doc. Dr. Ing. 

Alenou Salašovou, Ing. Hanou Martinkovou Kuchyňkovou, Ph. D. Ing. Jozefem Sedláčkem a 

Ing. Janou Drochytkovou, 

-A. Mnichovohradišťská kotlina (část Turnova, Mašov u Turnova), 

-B. Českodubsko (Daliměřice, Malý Rohovec), 

-F. Mírová (část Turnova), 

A to včetně potenciální citlivosti k jednotlivým typům zásahu u jednotlivých oblastí, 

rajonizace území (pásma odstupňované ochrany krajinného rázu – 0, 1, 2, 3) a možností 

výstavby, umísťování liniových vedení, komunikací, větrných elektráren, stožárů mobilních 

operátorů, velkých výrobních areálu a skladových ploch, suburbanizace, nadměrného 

plošného rozrůstání sídel a to konkrétně u uvedených jednotlivých oblastí a míst krajinného 

rázu. 

 

2.1.20. V mapových podkladech doplnit lokální biocentrum (LBC) Černava, i pozemky p.č. 

3267/5, 3266/1, 3259/2, 3259/1 a 3260 v k.ú. Turnov. (OŽP MěÚ Turnov) 

 

2.1.21. OŽP MěÚ Turnov požaduje doplnění definice staveb podle § 18 odst. 5/ zákona č. 

183/2006 Sb., ve znění platných předpisů, včetně specifikace území – NS, kde územně 

plánovací dokumentace výslovně vylučuje uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně 

staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně oplocení. 

 

2.1.22. OŽP MěÚ Turnov požaduje doplnit do kapitoly F. 1. ( Funkční regulace stabilizovaných 

ploch, zastavitelných ploch a ploch nezastavěného území s rozdílným způsobem využití – Všeobecné 

podmínky regulace zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití ) následující definice a to z 

důvodu ochrany stávajících hodnot krajinného rázu území, chráněného dle § 12 zákona č. 

114/1992 Sb.:  

- Rodinný dům venkovského typu – stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami, 

která může mít maximálně jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví, hmoty hlavních i 

doplňkových staveb výrazně podlouhlého půdorysu, s převažující sedlovou, případně 

polovalbovou střechou. U venkovských staveb preferovat jednoduché tvary a primárně 

funkční architektonické prvky.  

 

- Na plochách změn a při dělení nebo scelování pozemků za účelem vymezení stavebních 

pozemků musí být respektována minimální velikost stavebního pozemku požadovaná v 

podmínkách pro využití a uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.  
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- Výška stavby se definuje jako největší rozdíl mezi nadmořskou výškou nejvyššího bodu 

hlavní hmoty stavby a nejnižšího bodu upraveného terénu navazujícího na stavbu.  

- Nově navržené stavby musí respektovat stávající výškovou hladinu zástavby, která je dána 

výškou stávajícího sousedního objektu v prostoru vymezeném kolem jeho půdorysu do 

vzdálenosti trojnásobku této výšky. Respektovat měřítko stávajících okolních staveb, dbát na 

dodržování proporcí a objemu nových staveb ve vztahu k typické a okolní zástavbě.  

 

2.1.23. OŽP MěÚ Turnov požaduje zapracovat textové části ÚP Turnov následující 

problematiku krajinného rázu: krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická 

charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a 

přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, 

mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 

chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině (§ 12 

zákona o ochraně přírody a krajiny). 

  

Otevřená krajinná scéna:  

- nutná ochrana horizontu před umísťováním staveb, které by svou výškou narušily průběh 

horizontu,  

- v prostoru ochranného pásma stávající dominanty neumísťovat stavby konkurenčního 

(percepčního nebo významového apod.) působení,  

- v případě nové zástavby posuzovat vliv na změny vnějšího obrazu sídla (pohledové 

simulace),  

- neumísťovat větší objemy zástavby (přesahující velikost jednopodlažního rodinného domu), 

posuzovat vliv změny vegetačního krytu na krajinný ráz,  

- vždy posuzovat změny využití území na krajinný ráz,  

- v rámci ochrany prostorových vztahů respektovat symboliku kulturně-historických prvků 

(sakrální stavby, památná místa, místa svázaná s určitou asociací), např. v případě umísťování 

nových staveb.  

 

Uzavřená krajinná scéna:  

- respektovat velikostní parametry tradičních prvků krajinné scény i způsob jejich umísťování 

v prostoru,  

- respektovat materiálové a další charakteristické vlastnosti prvků krajinné scény,  

- v případě nové zástavby posuzovat vliv na změny architektonických a urbanistických znaků 

sídla,  

- v rámci ochrany prostorových vztahů respektovat symboliku kulturně-historických prvků 

(sakrální stavby, památná místa, místa svázaná s určitou asociací), např. v případě umísťování 

nových staveb.  

 

Uzavřená liniová krajinná scéna:  

- respektovat velikostní parametry tradičních prvků krajinné scény i způsob jejich umísťování 

v prostoru,  

- respektovat materiálové a další charakteristické vlastnosti prvků krajinné scény,  

- v případě nové zástavby posuzovat vliv na změny architektonických a urbanistických znaků 

sídla,  

- v rámci ochrany prostorových vztahů respektovat symboliku kulturně-historických prvků 

(sakrální stavby, památná místa, místa svázaná s určitou asociací), např. v případě umísťování 

nových staveb.  
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- nutná ochrana horizontu před umísťováním staveb, které by svou výškou narušily průběh 

horizontu,  

- v prostoru ochranného pásma stávající dominanty neumísťovat stavby konkurenčního 

(percepčního nebo významového apod.) působení,  

- v případě nové zástavby posuzovat vliv na změny vnějšího obrazu sídla (pohledové 

simulace),  

- neumísťovat větší objemy zástavby (přesahující velikost jednopodlažního rodinného domu), 

posuzovat vliv změny vegetačního krytu na krajinný ráz,  

- vždy posuzovat změny využití území na krajinný ráz,  

- v rámci ochrany prostorových vztahů respektovat symboliku kulturně-historických prvků 

(sakrální stavby, památná místa, místa svázaná s určitou asociací), např. v případě umísťování 

nových staveb.  
 

 
 

2.1.24. Upravit v „Koordinačním výkrese“ - plošné vymezení národní kulturní památky (dále 

jen NKP) Zámku Hrubý Rohozec, v současnosti je vymezena pouze bodově a to tak, že 

rozlišení mezi národní kulturní památkou a kulturní památkou je nečitelné (lze je snadno 

změnit). Doporučujeme zvolit pro nemovité kulturní památky (dále jen KP) a NKP odlišné 

symboly. (KÚLK) 

2.1.25. Upravit v „Koordinačním výkrese“ vyznačení hranice památkové zóny Turnov, které je  

málo čitelné, a to zvláště pro laickou veřejnost. Zvolit vhodnější a výraznější vyznačení 

památkové zóny. (KÚLK) 

2.1.26. V legendě Koordinačního výkresu je mylně uváděno ochranné pásmo NKP Zámku Hrubý 

Rohozec. Žádné ochranné pásmo Zámku Hrubý Rohozec nebylo vyhlášeno. (KÚLK) 

2.1.27 V textové části je v kapitole E 4.2 je udáván povinný odstup staveb od lesa 30 m, zatímco 

u popisu funkčních ploch je pouze 25 m. Požadujeme sjednotit, postačí odstup 25 m. (KÚLK) 

2.1.28. Na základě dohodovacího jednání s orgánem ochrany ZPF bude plocha Z11-VZ 

zmenšena v rozsahu dle předané grafické přílohy. (KÚLK) 

2.1.29. Na základě dohodovacího jednání s orgánem ochrany ZPF bude pro plochu Z167-VP 

v ÚP Turnov uveden požadavek na zpracování územní studie. (KÚLK) 

2.1.30. Do vyhodnocení přepokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF orgán ochrany 

ZPF požaduje doplnit plochy Z 178- BV o výměře 0,80ha v k.ú. Turnov a Z 413-BV o 

výměře 0,18ha v k.ú. Turnov. (KÚLK) 

2.1.31 Orgán ochrany ZPF požaduje zpracovat samostatnou tabulku vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF i pro plochy ZSP (zeleň sídelní a 

přírodního charakteru) a ZV (zeleň na veřejných prostranstvích). Rozsah těchto ploch je v 

daném územním plánu nemalý a jejich nevyhodnocením dochází ke zkreslení celkové rozlohy 

ploch navržených v územním plánu k nezemědělskému využití. (KÚLK) 

2.1.32. Opravit následující nesrovnalost: lokalita Z 133 - BV o výměře 0,14ha je v tabulce 12 

vyhodnocena v k.ú. Malý Rohozec, přitom je zakreslena na k.ú. Turnov, do zastavěného území. 

(KÚLK) 

2.1.33. K odsouhlasení ostatních změn funkčního využití ploch ZPF (návrhů ploch) orgán 

ochrany ZPF požaduje do textové části odůvodnění doplnit zdůvodnění jejich potřeby (zejména 

ploch pro bydlení), a to se zohledněním jejich rozsahu a umístění. (KÚLK) 
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2.1.34. Opravit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Výrok: Str. 9, kap. B.3., Dopravní 

infrastruktura, odst. (4) - návrhem dopravní koncepce města je respektována „Normová 

kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“, kterou schválilo Zastupitelstvo LK. Jedná se o 

silnice II/283, která má návrhovou kategorijní šířku S 9,5/70, a II/610 s návrhovou kategorijní 

šířkou S 9,5/70 a dále silnice III/2797, III/27920, III/27926, III/2832, III/2834, III/28314, 

III/28315 a III/28719 s návrhovou kategorijní šířkou S 7,5/60, o silnici III/2835 s návrhovou 

kategorijní šířkou S 6,5/60, a o silnice III/01018, III/27927, III/2831 a III/28728, které mají 

návrhovou kategorijní šířku S 6,5/50,“ (KÚLK) 

2.1.35. Doplnit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Výrok: Str. 49, kap. F.2.2., BI – 

Bydlení individuální - doplnit do „Dalších podmínek využití“ do tabulky k lokalitám „Z 217, 

Z 228, Z 223, Z 232“ chybějící lokalitu Z 396. (KÚLK) 

2.1.36. Opravit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Výrok: Str. 52, kap. F.2.2, BV – 

Bydlení venkovské - opravit v „Dalších podmínkách využití“ v tabulce u lokalit „Z 408, Z 

408, Z 410“ takto: „Z 408, Z 409, Z 410, Z 411“. (KÚLK) 

2.1.37. Doplnit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Výrok: Str. 52, kap. F.2.2, BV – 

Bydlení venkovské - doplnit do „Dalších podmínek využití“ ustanovení týkající se hluku pro 

tyto lokality: Z 46 (pro silnici I/10), Z 76 (pro silnici III/2831), Z 106, Z 119, Z 133 (pro 

silnici III/2832), Z 282, Z 284, Z 306, Z 313, Z 373, Z 375 (pro silnici III/27927), Z 275, Z 

297, Z 312, Z 322, Z 323, Z 368, Z 372 (pro silnici III/27926). (KÚLK) 

2.1.38 Doplnit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Výrok: Str. 52, kap. F.2.2., BS – Bydlení 

smíšené -  doplnit do „Dalších podmínek využití“ do tabulky k lokalitám „Z 213, Z 219, Z 

412“ lokality Z 210, Z 218 a Z 413. (KÚLK) 

2.1.39. Doplnit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Výrok: Str. 52, kap. F.2.2., BS – Bydlení 

smíšené -  doplnit do „Dalších podmínek využití“ ustanovení týkající se hluku tyto lokality: Z 

162 (pro silnici III/28314), Z 103, Z 254 (pro silnici I/35), Z 206, Z 218 (pro železniční trať 

041 a silnici III/27926), Z 198, Z 210, Z 412, Z 413 (pro silnici III/27926) a Z 143 (pro 

stávající silnici II/283 označené jako III/2832). (KÚLK) 

2.1.40. Upravit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Odůvodnění: Str. 9, kap. I.2., podkap. 

Koridory mezinárodního významu: KÚ LK OD upozorňuje na skutečnost u části, která se 

týká „Železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – Frýdlant – 

Černousy/Zawidów (PL)“, že není srozumitelný text „v území města Turnov řešeno 

odstraněním traťového zhlaví a realizací integrovaného přestupního uzlu“ – viz str. 22, kap. 

Železniční doprava. KÚ LK OD k tomu pro vysvětlení uvádí, že odstraněním některého z 

kolejových zhlaví nemůže být železniční stanice Turnov na danou trať prostřednictvím zhlaví 

napojena. (KÚLK) 

2.1.41. Opravit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Odůvodnění: Str. 24, kap. K.1. 3. 2. 

SILNIČNÍ DOPRAVA, podkap. Silnice III. třídy, odst. 2 -   opravit text následovně (jedná se 

o kategorii Silnice – S): „Územím Turnova procházejí silnice III.třídy: 

III/2835 s návrhovou kategorijní šířkou 

které mají návrhovou kategorijní šířku S 6,5/50.“ (KÚLK) 

2.1.42. Opravit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Odůvodnění: Str. 48, kap. L.2 , tab. 

Hrozby, 2. Řádek - opravit text následovně: „nedostatečné tempo výstavby kapacitní silnice S 

5 (I/35) st. hranice – Hrádek nad Nisou – Liberec – Turnov – Jičín – Hradec Králové“. 

(KÚLK) 
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2.1.43. Opravit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Odůvodnění: Str. 48, kap. L.3 , tab. 

Příležitosti, 3.řádek:8 KÚ LK OD upozorňuje na skutečnost, že je již na území Libereckého kraje 

zaveden integrovaný dopravní systém. (KÚLK) 

2.1.44 Opravit grafickou část Návrhu ÚP Turnov – Hlavní výkres: opravit vyznačení 

silnice III/28719 a opravit její označení, a to v úseku mezi OK se silnicí I/10 a původní trasou 

silnice I/10 a dále po původní silnici I/10 až k OK U Kudrnáčových hodin“. Silnice III/28719 

je ve směru od Jenišovic ukončena na OK s přeložkou silnice I/10. Původně pokračující úsek 

této krajské komunikace s napojením na původní silnici I/10 je přeřazen do sítě místních 

komunikací (tak jako i původní úsek silnice I/10). (KÚLK) 

 

2.1.45. Opravit grafickou část Návrhu ÚP Turnov – Hlavní výkres: KÚLK OD požaduje, 

aby označení silnice III/2832 bylo označeno jako „III/283x“ nebo jako „stávající II/283“. 

Konečné označení bývalé silnice II/283 bude určeno až rozhodnutím ve správním řízení. (KÚLK) 

2.1.46. Opravit grafickou část Návrhu ÚP Turnov – Hlavní výkres: opravit vyznačení 

původní silnice III/27916 na místní komunikaci a její označení vypustit. Silnice III/27916 byla 

přeřazena do sítě místních komunikací, protože nenaplňuje svojí funkcí regionálního spojení mezi 

obcemi. (KÚLK) 

2.1.47. Doplnit grafickou část Návrhu ÚP Turnov – Hlavní výkres: doplnit označení 

silnice III/2835 vedoucí ze silnice I/35 k osadě U Rybníka. (KÚLK) 

2.1.48. Opravit grafickou část Návrhu ÚP Turnov – Výkres dopravy: opravit vyznačení 

silnice III/28719 a opravit její označení, a to v úseku mezi OK se silnicí I/10 a původní trasou 

silnice I/10 a dále po původní silnici I/10 až k OK U Kudrnáčových hodin“. Silnice III/28719 

je ve směru od Jenišovic ukončena na OK s přeložkou silnice I/10. Původně pokračující úsek 

této krajské komunikace s napojením na původní silnici I/10 je přeřazen do sítě místních 

komunikací (tak jako i původní úsek silnice I/10). (KÚLK) 

2.1.49. Opravit grafickou část Návrhu ÚP Turnov – Výkres dopravy: opravit, aby 

označení silnice III/2832 bylo označeno jako „III/283x“ nebo jako „stávající II/283“. Konečné 

označení bývalé silnice II/283 bude určeno až rozhodnutím ve správním řízení. (KÚLK) 

2.1.50. Opravit grafickou část Návrhu ÚP Turnov – Výkres dopravy: KÚ LK OD 

upozorňuje na skutečnost, že v úseku průtahu městem Turnov mezi MÚK Vesecko a MÚK u 

Kudrnáčových hodin se jedná o silnici I/35 a nikoli o silnici I/10. (KÚLK) 

2.1.51. Doplnit grafickou část Návrhu ÚP Turnov – Výkres dopravy: doplnit označení 

silnice III/2835 vedoucí ze silnice I/35 k osadě U Rybníka. (KÚLK) 

 

 

2.2. Požadavky pořizovatele 

Odbor rozvoje města provedl ve spolupráci s členy Komise RM a dalšími pracovníky MěÚ 

Turnov podrobnou revizi návrhu ÚP Turnov. Sestavil seznam všech zjištěných nesrovnalostí,  

a nepřesností  v grafické části ÚP Turnov. Opravy těchto nesrovnalostí a nepřesností a nové 

požadavky promítl do samostatné grafické přílohy k těmto pokynům. Jedná se o vyřazení 

různých ostrůvku zeleně u okružních křižovatek a komunikací, které byly zahrnuty do 

dopravních ploch, dále byly vyřazeny některé předpokládané komunikace v rámci funkčních 

ploch, které mohou být podle regulativů budovány v těchto funkčních plochách a budou 

přesně vymezeny až po stanovení využití těchto ploch v budoucnu. Byly dále zakresleny již 

dokončené stavby jako např. závod Kamax, bytová výstavba na Hruštici a Durychově atd. 
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Byly opraveny stavové plochy podle skutečnosti a zohledněny některé nové požadavky 

odborů MěÚ Turnov a vedení města. 

 Dále do seznamu úprav byly zahrnuty nové požadavky na úpravu návrhových ploch. Tyto 

požadavky jsou v následujícím textu uvedeny. 

2.2.1. Dát do souladu obsah dokumentace ÚP Turnov s novelizací stavebního zákona a 

příslušných vyhlášek. 

2.2.2. Dát do souladu Vyhodnocení vlivů územního plánu na trvale udržitelný rozvoj území    

( SEA) s upraveným návrhem ÚP Turnov. 

2.2.3.V regulativech pro plochy bydlení v „Dalších podmínkách využití“ odstranit 

nesrovnalosti ve výčtu čísel. 

2.2.4. Pro regulativ RZ (Rekreace – zahrádkaření) v „Podmínkách prostorového uspořádání“ 

zvýšit zastavěnou plochu pro stavby z 16m
2
 na max. 25 m

2
.  

2.2.5. Pro regulativ VZ (zemědělská výroba) v „Přípustném druhu funkčního využití území“ 

nahradit stavby a zařízení pro chov včel a ryb stavbami pro chov hospodářských zvířat. 

2.2.6. Plochy bývalého zahradnictví na Hrubém Rohozci, které jsou zařazeny do funkční 

plochy VZ – zemědělská výroba, omezit regulativem pouze zahradnictví. 

2.2.7. V regulativech ve „Specifické podmínce využití“ text“ Využití ploch je přípustné po 

zpracování a projednání projektové dokumentace kapacitní silnice S, pořizované ŘSD ČR a 

vydání pravomocného stavebního povolení“ nahradit textem „Využití ploch je přípustné po 

zpracování a projednání technické studie kapacitní silnice S, pořizované ŘSD ČR“. 

2.2.8. Přizpůsobit železniční koridory podle nového vyjádření Správy železniční dopravní 

cesty. 

2.2.9. Opravit textovou část Návrhu ÚP Turnov – Odůvodnění: str.7- text „návrh suché 

retenční drže v Daliměřicích“ nahradit textem „vymezení suché drže v Daliměřicích“ 

 

2.2.10. Úprava návrhové plochy - Požadavek č. 13 – Malý Rohozec - plocha pro sportoviště 

Z349- OS dostatečně nevyhovuje požadovanému záměru z hlediska umístění v terénu a je 

požadavek na úpravu plochy - vypuštění severní části plochy (část p.p.č. 70) a rozšíření 

plochy západním směrem i na p.p.č. 53/1 navazující na komunikaci. 

 

2.2.11. Změna umístění návrhové plochy - Požadavek č. 27 – Malý Rohozec - na základě 

nesouhlasných stanovisek bude z návrhu vyjmuta plocha pro sportoviště Z370 OS. V řešeném 

území není žádoucí výstavba. Navrhovaná plocha pro sport Z349 leží na soukromém 

pozemku a do budoucna není toto využití zaručeno. Z tohoto důvodu je požadavek na plochu 

na městském pozemku umožňující alespoň realizaci dětského hřiště. Tomuto požadavku 

vyhovuje plocha na p.p.č. 589 v k.ú. Malý Rohozec s funkcí „Zeleň sídelní a přírodního 

charakteru – ZSP“. 

 

2.2.12. Změny funkce návrhové plochy - Požadavek č. 64 – Daliměřice – pro plochu P70 

změnit funkci ZSP na bydlení BI. 
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2.2.13. Změny funkce návrhové plochy - Požadavek č. 85 – p.p.č. 736/9 v k.ú. Daliměřice  

je ve vlastnictví města a to požaduje pro pozemek funkci bydlení, tak jak je nyní uvedeno 

v platném ÚPSÚ Turnov.  

 

2.2.14. Rozšíření návrhové plochy - Požadavek č. 121– p.p.č. 2971/2 v k.ú. Turnov – na 

části pozemku je navržena plocha k bydlení. Vzhledem ke svažitosti pozemku je tato plocha 

pro umístění rodinného domu nedostatečná a je požadavek na její rozšíření o cca 10 m. 

 

2.2.15.  Úprava návrhové plochy - Požadavek č. 213– požadavek na zmenšení plochy P265 

ZSP. Na část p.p.č. 3276/43 v k.ú. Turnov (pozemek z části již zastavěn), část p.p.č. 3276/61 

a 62 a na p.p.č. 3276/1 v k.ú. Turnov navrhnou plochy bydlení BI.  

 

2.2.16. Změny funkce návrhové plochy - požadavek č. 327 – plocha P364 ZSP – požadavek 

na změnu využití z ploch zeleně ZSP na plochu pro bydlení BI. Plocha je v současné ÚPSÚ 

Turnov řešena jako plocha pro bydlení a město i nadále požaduje ponechání této funkce.  

 

2.2.17. Změny funkce návrhové plochy - požadavek č. 328 – plocha P364 ZSP – požadavek 

na změnu využití z ploch zeleně ZSP na plochu pro bydlení BI. Plocha je v současné ÚPSÚ 

Turnov řešena jako plocha pro bydlení a město i nadále požaduje ponechání této funkce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


