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Zdůvodnění a vysvětlení:  

ZM 25.4.2013 projednalo problematiku developerských projektů v Turnově –  záměr 

výstavby obchodního centra v areálu Šroubárny v Turnově  a přijalo usnesení č. 83/2013: 

ZM bere na vědomí prvotní informaci o studii obchodního centra Tesco v prostoru Šroubáren 

a ukládá ORM na příští jednání ZM předložit problematiku územního plánu ve vztahu k této 

studii. 

 

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru Turnov schváleného v roce 1996 je objekt 

obchodního střediska situován na funkční ploše – výrobní a živnostenské území. Tato funkční 

plocha umožňuje stavby pro velkoobchod a supermarkety. Parkovací a zásobovací plochy 

obchodního střediska jsou podle předané situace navrženy na funkčních plochách – výrobní a 

živnostenské území, smíšené území a parky. Podle platných regulativů je možné na těchto 

plochách vybudovat odstavná a parkovací stání. Předložený záměr “Výstavba obchodního 

střediska“ v lokalitě areálu Šroubáren, při ulici Bezručova a Pekařova“ je v souladu s platnou 

územně plánovací dokumentací.  

Ve zpracovaném návrhu nového Územního plánu Turnov je areál Šroubárny Turnov zařazen 

do funkční plochy VP-průmyslová výroba a sklady, která neumožňuje stavbu obchodního 

střediska. 

Vlastník výrobního areálu v Daliměřicích v Bezručově ulici firma Šroubárna Turnov a.s  a 

firma IRIS Export-Import, spol. s r.o. dne 18.4.2013 požádal pořizovatele nového Územního 

plánu Turnova – odbor rozvoje města, aby část areálu byla změněna na funkční plochu 

komerční zařízení resp. dopravní infrastruktura silniční.  U firmy Šroubárna a.s. se jedná o 

následující pozemky parcelní čísla: ppč.2667/12, ppč.2667/14, ppč.2685/1 (část), ppč.2685/5, 

ppč.2687/7, ppč.2685/8, ppč.2685/9, ppč.2685/10, ppč.2685/11, ppč.2685/12, ppč.2685/13, 



ppč.2685/14, ppč.2685/16, ppč.2685/17, ppč.2685/18, ppč.2685/19, ppč.2685/20, 

ppč.2685/25 v k.ú. Turnov a stavební parcely: st.pč.č.241/1, st.pč.690 parcela ppč.861/10 

(část), a parcela ppč.861/1 v k.ú. Daliměřice.  

U firmy IRIS Export-Import, spol. s r.o. se jedná o pozemky parcelní čísla: ppč.861/21- 

ostatní plocha o výměře 1624 m2, ppč.861/22- ostatní plocha o výměře 807 m2, ppč.861/23 –

ostatní plocha o výměře, st.pč.168 –zastavěná plocha nádvoří o výměře 422, st.pč.241/2 –

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2531 m2, st.pč.688- zastavěná plocha nádvoří o výměře 

2458 m2, st.pč.689-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 666 m2 v k.ú. Daliměřice.  

Zdůvodnění žádosti: v areálu je omezována výrobní, skladovací a podnikatelská aktivita a je 

soustřeďována do prostor v zadní části areálu „Šroubárna Turnov“. Pozemky chce vlastník 

využít ke komerční aktivitě, jejichž umístění je v této části města o hodně vhodnější, než ne 

zcela využité výrobní prostory. Na tuto aktivitu má vlastník pozemků vážného zájemce, který 

má zájem obratem toto místo zastavit novou budovou obchodního střediska a parkovištěm.  

 

Na základě výše popsaných žádostí vlastníků uvedených pozemků dal pořizovatel 24.4.2013 

pokyn zpracovateli územního plánu zařadit jmenované pozemky do funkční plochy OK –

komerční zařízení, která má následující regulativy: 

 OK – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ  

Hlavní využití:  

 nákupní střediska  

 pohostinství a ubytování  

Přípustné druhy funkčního využití:  

 stavby a zařízení pro obchodní prodej  

 stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování  

 stavby a zařízení pro nevýrobní služby  

 veřejná prostranství  

 výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území  

 doplňující zeleň  

 stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným 

využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury.  

Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro administrativu  

 služební byty  

 liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním 

využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 

přípustného využití  

Nepřípustné využití území:  

 objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím  

Podmínky prostorového uspořádání:  



 koeficient zastavění pozemku max. 0,6 (tj. 60 % zastavěné plochy půdorysem 

stavby z celkové plochy pozemku)  

 nové objekty budou mít max. 3 nadzemní podlaží nebo výšku 10 m nad rostlým 

terénem  

 intenzita využití pozemků – koeficient zeleně minimálně 0,05 (tj. 5 % z celkové 

plochy pozemku)  

Další podmínky využití:  

 parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a 

umožňovat splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 

technickými normami  

 parkování vozidel bude řešeno přednostně v rámci hlavního objektu  

 ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou 

vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření 

  

Touto změnou funkční plochy části areálu Šroubárny Turnov z plochy průmyslová výroba a 

sklady na funkční plochu komerční zařízení bude zajištěna možnost realizovat výstavbu 

obchodního střediska i po vydání nového Územního plánu Turnov.  

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí informaci o změně funkční plochy části průmyslového reálu Šroubárny 

Turnov na funkční plochu komerční zařízení, kterou bude zajištěna možnost realizovat 

výstavbu obchodního střediska i po vydání nového Územního plánu Turnov.  
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