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1. ÚVOD   

První část Strategického plánu města Turnova 2013-2020 představuje analytickou část dokumentu 
tzv. „Profil města“. Tvoří přehled základních informací o městě (historie, všeobecná geografická 
charakteristika, přírodní podmínky, obyvatelstvo a bydlení, ekonomika města, nezisková sféra, 
bezpečnost a kriminalita, aj.).  

Předmětem řešení 2. části Strategického plánu města Turnova je vlastní návrh rozvojové strategie 
města. Jedná se o návrh možností rozvoje města (strategie rozvoje) v střednědobém horizontu  8-10 
let. 

Vstupní část rozvojové strategie tvoří dopracování hlavních závěrů analytické části, seznámení 
s výstupy (priority a opatření) z rozvojových dokumentů a koncepcí na národní a krajské úrovni, 
SWOT analýza města převzatá z nového Územního plánu města Turnov, vymezení kritických oblastí a 
definování strategické vize města. Těžištěm celého materiálu je návrh priorit a opatření pro řešení 
zásadních problémů v rámci definovaných kritických oblastí v návrhovém horizontu strategického 
plánu. 
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2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ 

 

22..11..  PPrrooggrraammoovvéé  ddookkuummeennttyy  nnaa  nnáárrooddnníí  úúrroovvnnii  nnaa  oobbddoobbíí  22001144--22002200  
 

1. Národní program reforem ČR 
 
Národní program reforem České republiky (dále jen NPR) je důležitým materiálem pro formulování 
cílů a priorit politiky soudržnosti, který byl vytvořen na národní úrovni a je příspěvkem ČR k plnění 
cílů Strategie Evropa 2020. Vychází z reformních priorit vlády zejména v oblasti konsolidace 
veřejných financí, fungujícího trhu práce a sociálního systému, vzdělávání, podpory podnikání, 
rozvoje digitalizace, podpory růstu založeného na výzkumu a inovacích, podporu 
konkurenceschopnosti šetrné k životnímu prostředí a zlepšení dopravní infrastruktury. Byl schválen 
vládou ČR usnesením č. 314 ze dne 27.4.2011. 
 
 

2. Analýza konkurenceschopnosti ČR (zpracovatel MPO, leden 2011), Rámec Strategie 
konkurenceschopnosti (zpracovatel NERV, duben 2011) a Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti (zpracovatel MPO) 
 

Na základě nejnovějšího srovnání mezinárodní konkurenceschopnosti se ČR nachází až na 36. Místě. 
Znatelný pokles ve světovém i evropském kontextu zaznamenala hlavně v posledních 5 letech. Za 
největší překážky v rozvoji české ekonomiky jsou identifikovány špatně fungující instituce veřejné 
správy (na národní i místní úrovni), nedokončená infrastrukturní síť, negativní trendy ve vzdělávání 
obyvatelstva, prohlubování regionálních rozdílů. 
 
 

3. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR představuje nadresortní průřezový dokument, který 
schválila vláda ČR usnesením č.37/2010. Je zde stanovena vize rozvoje ČR do roku 2030 a zahrnuje 
klíčové oblasti: 

1. Společnost, člověk a zdraví 
2. Ekonomika a inovace 
3. Rozvoj území 
4. Krajina 
5. Ekosystémy a biodiverzita 
6. Stabilní a bezpečná společnost 

 
4. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 

Dalším koncepčním dokumentem je Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR), který formuluje 
přístupy k rozvoji regionů ČR a obsahuje vizi do roku 2020. Důraz je kladen na rozvoj regionální 
konkurenceschopnosti s využitím vědeckotechnických, sociálně-ekonomických, kulturních a 
přírodních předpokladů regionů a rozvoj dynamické územní vyváženosti hlavně infrastrukturní.  
Zároveň je třeba sledovat hlavní sociální vývojové tendence (stárnutí obyvatel, změny demografického 
chování, změny životního stylu apod.) a globální výzvy (ekonomické i přírodní).  
 
V současné době je k dispozici návrh Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020 
z 6.12.2012: 
 
SRR společně s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále PÚR ČR) jsou důležitým nástrojem pro 
koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni. 
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22..22..  SSttrraatteeggiicckkéé  ddookkuummeennttyy  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee  
 

2.2.1. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) naplňují a konkretizují republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle specifik území Libereckého kraje a 
doplňují je o priority územního plánování krajské úrovně. Vymezuji a upřesňuji rozvojové oblasti, 
rozvojové osy, specifické oblasti, plochy a koridory nadmístního významu v souladu s PÚR ČR 2008 
v koordinovaných vazbách na území sousedních krajů a států Zastupitelstvo Libereckého kraje 
rozhodlo o jejich vydání usn. Č. 466/11/ZK dne 13.12.2011 s nabytím účinnosti 22.1.2012.  

ZÚR LK upřesňují vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB7 Liberec dle PÚR ČR 
2008 na úroveň správních obvodů zahrnutých obcí podle zjištěných podmínek Libereckého kraje. 
ZÚR LK vymezují další rozvojové oblasti nadmístního významu, ve kterých se projevují zvýšené 
požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí. 
 
Vymezení:  
Centrum osídlení a obce v jeho spádovém obvodu: Turnov, Ohrazenice, Karlovice, Modřišice, 
Přepeře, Příšovice, Svijany, Pěnčín, Lažany, Čtveřín, Paceřice, Jenišovice, Žďárek, Sychrov, 
Radimovice. 

 

Základní charakteristika ORP Turnov: 

rozloha:  247,1 km
2 

bydlící obyvatelstvo k 31.12.2011:  32 516 
 
Důvody vymezení: 
Dominantní pozice a velikost spádového obvodu zařazuje Turnov mezi čtyři nejvýznamnější centra 
osídlení v kraji. Na území Libereckého kraje plní funkci centra regionálního významu. Předpokládá se 
další posilování jeho významu vyplývající z polohy na křížení nejvýznamnějších dopravních a 
rozvojových os. Podle hodnocení rozvojových předpokladů zaujímá spádový obvod střediska osídlení 
Turnov čelnou pozici v rámci kraje. V rozvojové oblasti s vysoce atraktivní polohou v blízkosti 
Turnova, Liberce, Jablonce nad Nisou a Mladé Boleslavi jsou začleněny i málo lidnaté obce se 
stabilizovaným osídlením, vyznačující se v posledním období významným růstem výstavby.  

Rozvojová oblast s výhodnými geomorfologickými podmínkami, dobrou dopravní dostupností a 
relativně kvalitní technickou infrastrukturou disponuje volnými plochami pro rozvoj podnikatelských 
zón (některé již ve výstavbě). Město Turnov je současně důležitým nástupním a obslužným centrem 
cestovního ruchu pro oblast Českého ráje. 
 
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
a) V územním rozvoji zohlednit velmi výhodnou polohu rozvojové oblasti na křižovatce silnic 

R10, R35 a I/35, železničních tratí (Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant – PL/ Zawidów a 
Turnov - Jičín - Hradec Králové) a atraktivní obytné prostředí, zdůvodňující stoupající tlak na 
využití území.  

b) Limitem využití území bude zejména ochrana zemědělského půdního fondu a sousedství 
specifických oblastí SOB7 Český ráj jih a SOB8 Český ráj sever se zvláštní ochranou přírody a 
krajiny (CHKO Český ráj).  

c) Při rozhodování o změnách v území posuzovat skutečné zátěže počtem a hustotou všech 
potenciálních uživatelů území - pokud je toto navyšování zátěže území únosné nebo žádoucí, 
odvozovat z těchto údajů dimenze veřejné infrastruktury.  
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2.2.2. Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 
 
Jedná se o dlouhodobý  strategický dokument, který byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje 
24.4.2007 (usnesení č. 122/07/ZK). Dokument navazuje na již schválenou strategii v roce 2002 a 
zohledňuje nové aspekty rozvojových potřeb a trendů Libereckého kraje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje regionální politiky Evropské unie i České republiky.  
Níže je uveden přehled priorit Libereckého kraje zpracovaných pro potřeby MMR ČR jako podklad 
pro vymezení priorit ČR pro kohezní politiku na období 2014 - 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obyvatelstvo Libereckého kraje má proti republikovému průměru mladší věkovou strukturu. V roce 
2011 s indexem stáří 100,7 obsadil Liberecký kraj třetí místo po nejmladším kraji Středočeském a 
Ústeckém.  Absolutní počet dětí v Libereckém kraji se však od roku 1980 neustále snižuje a počet 
seniorů se od roku 1991 trvale zvyšuje. Věková skladba je však rozdílná v jednotlivých částech kraje. 
Zatímco na Českolipsku patří populace k nejmladším v republice, naopak na Semilsku a Turnovsku je 
jednou z nejstarších.  
 
Celkem 15 historických center měst bylo prohlášeno městskými památkovými zónami (Česká Lípa, 
Dubá, Kamenický Šenov, Nový Bor, Zákupy, Český Dub, Frýdlant v Čechách, Hodkovice nad 
Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Liberec, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, 
Turnov a Jablonec nad Nisou). 
 
Území Libereckého kraje je, z dopravního hlediska, v rámci ČR polohově situováno mezi 
rozestavěnými dálničními tahy D8 Praha – Ústí nad Labem (SRN) a D11 Praha - Hradec Králové (PL). 
Na tyto dálniční tahy zprostředkovávají dopravní vazby silnice I/13 Frýdlant - Liberec - Děčín 
(Teplice), R10 Turnov - Praha a R35, I/35Hrádek nad Nisou - Liberec - Turnov - Jičín - Hradec 
Králové. Dopravní přístupnost do prostoru Jizerských hor a Krkonoš zajišťuje silnice I/10 Turnov - 
Harrachov. 
 
Prudký rozvoj některých lokalit v LK v posledních letech způsobil takový nárůst odběru elektřiny, že 
stávající kapacita distribuční soustavy se ukazuje jako nevyhovující. Problematický stav v připojování 

Tematický okruh Významnost priority v % 

1. Efektivní trh práce 21% 

Trh práce 4% 
Vzdělávání 17% 

2. Funkční výzkumný a inovační systém 6% 

3. Konkurenceschopné podniky 4% 

4. Mobilita, dostupnost, sítě, energetika 28% 
Dopravní infrastruktura 19% 
ICT infrastruktura 3% 
Energetická infrastruktura 6% 

5. Efektivní správa a instituce 5% 

6. Integrovaný rozvoj území 14% 
Posílení regionální konkurenceschopnosti 7% 
Podpora územní soudržnosti 7% 

7. Boj s chudobou, inkluze, zdraví 14% 
Boj s chudobou a sociální začleňování 7% 
Zdraví 7% 

8. Životní prostředí 8% 
Rozvoj environmentální infrastruktury 5% 
Zlepšování kvality ŽP 3% 
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nových odběrů je zejména v oblastech Liberce a Frýdlantského výběžku, Jablonce nad Nisou a 
Turnova. 
 
Z hlediska silniční dopravy se jedná především o absenci rychlého spojení na kontaktní úseky 
evropské sítě a hlavní silniční koridory Ústeckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje zejména 
úsek kapacitní silnice Turnov – Jičín – Hradec Králové.  
 
V železniční dopravě chybí především přímé napojení na vysokorychlostní mezinárodní železniční 
sítě, čímž dochází k tomu, že je mimo hlavní pozornost při modernizaci tratí. To má za následek 
například i to, že v kraji není ani jedna trať elektrifikovaná či dvoukolejná. Stávající stav železničních 
tratí neumožňuje zvýšení traťových rychlostí a tím konkurence se silniční dopravou.  Důraz je třeba 
klást na rozšiřování tras pro cyklisty, podporovat integrovanou a veřejně dostupnou hromadnou 
dopravu i mimo městské aglomerace, zaměřovat se na alternativní, ekologicky šetrné a bezpečné 
formy dopravy a postupně řešit tzv. dopravu v klidu. 
 
V roce 2011 vstoupil Liberecký kraj do Národní sítě Zdravých měst ČR a přihlásil se k uplatňování 
metody místní Agendy 21 na úrovni regionální samosprávy. V Libereckém kraji se do  MA21 aktivně 
zapojila města Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Jablonec nad Nisou, Turnov, Desná, Česká Lípa, 
obce Křižany, Jindřichovice pod Smrkem, Proseč pod Ještědem a mikroregion Podralsko a Sdružení 
obcí Podještědí. Oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou na území Libereckého kraje města 
Jablonec nad Nisou, Turnov a Česká Lípa.  
 
 
2.2.3. Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 
 
Program rozvoje Libereckého kraje pro období 2007 – 2013 jako střednědobý strategický rozvojový 
dokument územního obvodu Libereckého kraje svým obsahem a základní osnovou vychází 
z dlouhodobého strategického dokumentu Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020.  
Konkretizuje pro období 2007 – 2013 opatření a aktivity, dostupné finanční zdroje a indikátory, 
kterými lze měřit naplňování stanovených strategických cílů. Vymezuje také regiony, jejichž rozvoj je 
třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje. V současné době se připravuje aktualizace na 
období 2014-2020. 
 
 

2.3 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA TURNOV 

Návrh Územního plánu města Turnov byl zpracován v červnu 2012 a v současné době se pracuje na 
čistopisu. 

Územní plán představuje jeden z nejdůležitějších strategických dokumentů, který stanovuje koncepci 
rozvoje území s důrazem na účelné a hospodárné využití území, koncepci ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje 
zastavěné a zastavitelné plochy pro bydlení, veřejně prospěšné stavby, podnikání i rekreaci.  
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Tabulka strategických cílů a jejich specifikace do rozvojových opatření Libereckého kraje:  
 

 
A. 

Dynamická a 
konkurenceschopná 

ekonomika 
 

 
B. 

Kvalitní a zdravé 
lidské zdroje 

 
C.  

Komplexní a kvalitní 
infrastruktura 

 
D. 

Zdravé životní 
prostředí bez zátěží 

 

E. 
Udržitelný rozvoj 
území a občanské 

společnosti 

         
A.1 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
ekonomiky a podpora 

podnikatelského 
prostředí 

 B.1 
Podpora 

celoživotního učení 
s důrazem na kvalitu 

života 

 C.1 
Průběžné 

zkvalitňování 
dopravní 

infrastruktury a její 
optimalizace 

 D.1 
Snižování škodlivých 

vlivů na životní 
prostředí a zdraví 

obyvatel 

 E.1 
Rozvoj všestranné 
spolupráce, včetně 
posílení spolupráce 

meziresortní a 
přeshraniční 

         
A.2 

Podpora vědy, 
výzkumu a zavádění 

inovací 

 B.2 
Zvýšení 

zaměstnatelnosti a 
zaměstnanosti 

obyvatel 

 C.2 
Optimalizace 

dopravních systémů 
včetně jejich 

alternativ a zlepšení 
dopravní obslužnosti 

 D.2 
Předcházení a 

řešení dopadů lidské 
činnosti na životní 
prostředí a zdraví 

 E.2 
Rozvoj městských 

oblastí 

         
A.3 

Podpora funkcí 
zemědělství, lesnictví 

a vodního 
hospodářství 

 B.3 
Zajištění dostupnosti 

a kvality zdravotní 
péče a sociálních 
služeb, podpora 

zdravého životního 
stylu 

 C.3 
Průběžné budování a 

modernizace 
technické 

infrastruktury včetně 
alternativních zdrojů 

 D.3 
Péče o krajinu, 
trvale udržitelné 

využívání krajinného 
a přírodního 
potenciálu 

 E.3 
Rozvoj venkovských 

oblastí 

         
A.4 

Rozvoj cestovního 
ruchu jako 

významného sektoru 
ekonomiky kraje 

 B.4 
Podpora kulturních 
služeb, sportovních 
zařízení a zájmové 
činnosti obyvatel 

 

 C.4 
Zavádění a rozvoj 

informačních a 
komunikačních 

technologií 

 D.4 
Posilování 

ekologického 
povědomí obyvatel 

 E.4 
Koncepční řízení 

rozvoje 

         
  B.5 

Péče o kulturní a 
kulturně-historické 

dědictví 

     E.5 
Podpora rozvoje 

občanské společnosti 

         
  B.6 

Zajištění dostupnosti 
a kvality bydlení, 

pracovního a 
veřejného prostředí 

     E.6 
Zkvalitnění veřejné 

správy 

         
  B.7 

Zajištění bezpečnosti 
obyvatel a majetku 
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3. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza shrnuje základní analytické poznatky o vnitřních a vnějších faktorech, které je možné 
využít ve prospěch komplexního, vyváženého a udržitelného rozvoje města Turnov (silné stránky a 
příležitosti) a faktorech, kterým je třeba navrhovanou rozvojovou strategií (strategickým plánem) čelit, 
resp. je eliminovat (slabé stránky a ohrožení).  

Tabulky SWOT analýzy byly převzaty z návrhu nového Územního plánu města Turnov, červen 2012, 
kapitola Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. SWOT analýza představuje východisko pro 
stanovení kritických resp. prioritních oblastí rozvoje města na plánované období 2012-2020 a 
upraveny. V rámci těchto stanovených priorit jsou vymezeny strategické cíle, opatření k jejich 
naplnění a jednotlivé aktivity, jejichž prostřednictvím budou realizovány. Aktivity jsou naplněny 
jedním nebo několika dílčími projekty.  

SWOT analýza v novém Územním plánu Turnov byla zpracována společností ARCHIS Doc. Ing. 
arch. Horkého DrSc. ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro územní plán. Jednotlivé náměty ve 
všech segmentech (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) byly uspořádány do tematických bloků, 
z nichž některé jsou uvedené níže. 
 
3.1 Širší územní vztahy města 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

výhodná geografická poloha na republikové 
rozvojové ose nadnárodního významu OS3 mezi 
centry osídlení Prahou a Libercem 

nedostačující příhraniční dopravní spojení se 
Saskem a Polskem 

geografická blízkost k hlavním evropským 
multimodálním dopravním koridorům 

slabé dopravní spojení se sousedními regiony, ve 
směru západ – východ 

přirozená funkce brány do Libereckého kraje 
s vysokým potenciálem k rozvoji cestovního 
ruchu 

zastaralost železničních tratí a traťových zařízení, 
vylučující převzetí významnějšího podílu na 
přepravních tocích 

rozmanitost specifických forem krajinného rázu, 
vysoké civilizační hodnoty sídelní struktury 

nedostatečně rozvinutá civilní letecká doprava,  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Dobudování rychlostní silnice R10 a vybudování 
kapacitní silnice S 5, umožňující využít 
potenciální výhody příznivé geografické polohy 

trvalý růst intenzity silniční dopravy, zejména po 
dokončení a S 5 s negativním dopadem na životní 
prostředí 

posílení funkčních vazeb a výrobních kooperací 
se SRN, Polskem a ostatními zeměmi a regiony 
EU po vybudování silnice I/35 na státní hranice a 
železničního koridoru Praha - Liberec 

degradace životního prostředí podél 
nejzatíženějších dopravních koridorů,  

rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, 
zejména pro jeho „měkké“ formy: agroturistika, 
rekreační cyklistika, poznávací turistika, vodní 
turistika 

 

vybudování zón ekonomických aktivit a 
technologických parků podle promyšlené 
koncepce a v návaznosti na R10, S5  
s přednostním využitím tzv. „brownfields“ 

 

Vybudování Veřejného logistického centra 
Přepeře 
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3.2 Hospodářská základna 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Relativně stabilizovaná ekonomická situace 
největších průmyslových podniků 

velký podíl neaktivních podnikatelských subjektů 

pokračování tradičních výrob (šperkařství, 
sklářství, optika a přesná mechanika, výroba 
spojovacích materiálů) v reformovaných a 
stabilizovaných podnicích 

nízká míra využití bývalých průmyslových areálů  

stabilní trh práce s trvale mírnou mírou 
nezaměstnanosti 

nedostatečné využití potenciálu území pro 
hippoturistiku a agroturistiku 

vysoký počet podnikatelských subjektů 
registrovaných na území města 

nedostatečná kvalita vybavení části ubytovacích a 
stravovacích zařízení, nízký standard služeb CR 

silné zastoupení zpracovatelského průmyslu 
s vyšší mírou přidané hodnoty 

 

rozvinuté obchodní aktivity, finanční služby  Sezónní (letní) kumulace cestovního ruchu 

fungující trh s nemovitostmi  

silná základna opravárenství a logistiky  

vysoký potenciál území a infrastruktura pro CR 
v centrech CR 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

orientace na průmyslové obory a služby založené 
na sofistikovaných technologiích 

vysoká míra závislosti odbytu výrobků místního 
průmyslu na makroekonomické situaci v ČR a 
západní Evropě  

intenzívní rozvoj přeshraniční spolupráce 
podnikatelských subjektů 

nedostatečné tempo výstavby kapacitní silnice S 5 
(I/35) st. hranice –Hrádek nad Nisou – Liberec – 
Turnov – Jičín – Hradec Králové 

zvýšení kvalifikace, rekvalifikace lidských zdrojů pokračující prodlužování realizace výstavby   
železničního koridoru Praha - Liberec 

orientace na prioritní využití brownfields a 
ostatních nedostatečně využitých ploch a území 

extenzívní zástavba koridoru území podél trasy R 
10 a S 5 

lepší využití přírodního a kulturního potenciálu 
pro CR a navazující služby 

vážné narušení kvality ŽP v důsledku dalšího 
zvyšování dopravní zátěže stávající sítě silnic I. a 
II. třídy 

lepší územně technická a investiční příprava zón 
ekonomických aktivit, zejména v návaznosti na 
rychlostní silnici R10 a kapacitní silnici S5 

neefektivní revitalizace brownfields v důsledku 
preference výstavby na volných plochách 

propojení středisek a nástupních prostorů CR 
integrovanou regionální dopravou, zejména v letní 
sezóně 

ekonomická nerentabilita zařízení a služeb CR 
v důsledku nízké míry jejich využití 

výstavba Veřejného logistického centra Přepeře  

 
 

 Orientací na prioritní využívání „brownfields“ se vytvářejí předpoklady pro smysluplnější 
využití stávajících ploch a prostor. Radikální zlepšení jejich dopravní obsluhy a vhodné  
připojení na kapacitní dopravní koridory R10, S 5 podpoří jejich atraktivitu nejen pro 
podnikatele a případně pomůže odlehčit dopravní zatížení centra. 
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3.3 Dopravní infrastruktura a dopravní systém 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

poloha na křižovatce železničních tratí a 
rychlostních silnic 

přetížení centra  automobilovou dopravou na 
silnici II/283 

snadná dostupnost Prahy, Liberce a horských 
turistických oblastí 

špatný technický stav železničních 
tratí 

fungující integrovaný dopravní systém   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

odstranění tranzitní dopravy vybudováním 
obchvatů 

nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
záměrů v dopravní infrastruktuře 

odlehčení dopravní zátěže vybudováním nové 
trasy kapacitní silnice S 5 

 

  

 

 Realizací obchvatu silnice II/283 a výhledově koridoru kapacitní silnice S 5 dojde ke snížení 
dopravní zátěže centra města. Realizace integrovaného přestupního uzlu v Nádražní ulici 
vedlo k efektivnějšímu fungování veřejné dopravy. 

3.4 Technická infrastruktura 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

vysoký podíl obyvatel připojených na vodovod, 
kanalizaci a plyn 
 

 

zlepšení zásobování elektrickou energií výstavbou 
nové transformovny TR 110/35 kV Turnov na 
katastrálním území Přepeř (od 2012 pilot. provoz) 

 

Vybudovaná kanalizace v rámci projektu „Čistá 
Jizera“  

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 nedostatek finančních prostředků na realizaci 
záměrů technické infrastruktury 

 živelný návrat ke spalování nekvalitních tuhých 
paliv 

 
 

 Navržené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření technické infrastruktury 
zlepšují zejména zásobování elektrickou energií současně zastavěného území města i nově 
navržených rozvojových ploch. 

 

3.5 Veřejná vybavenost, kultura a památková péče 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

památkově chráněná území, soubory staveb a 
stavby, zapsané do ÚSKP ČR 

špatný stavebně technický stav části památkově 
chráněného fondu 

historicky cenné území s urbanistickými 
hodnotami a technickými památkami 

problematické či žádné využití části památkově 
chráněných objektů a jejich souborů 
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území archeologických nálezů koordinace zájmů památkové péče a cestovního 
ruchu 

vysoké kulturně estetické hodnoty krajiny praktické uplatňování zřetelů ochrany kulturních 
hodnot krajiny 

Geopark UNESCO Český ráj   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

efektivní spolupráce orgánů památkové péče 
s obecními samosprávami a soukromými vlastníky 

nevratná devastace špatně nebo vůbec 
neudržovaných a nevyužitých památek 

lepší využívání ohrožených památek pro 
podnikatelské i neziskové aktivity 

devastace kulturních hodnot i stavebně 
technického stavu památek nevhodnými formami 
cestovního ruchu 

zlepšení informovanosti a marketingu kulturních 
hodnot památek a krajiny Turnovska 

pokračující trend poklesu zahraničních 
návštěvníků a incomingového cestovního ruchu 

 pokles zájmu privátních investorů o využití 
památek a architektonicky významných objektů 

 

 Návrh nových rozvojových ploch občanské vybavenosti odpovídá projekci demografického 
vývoje obyvatelstva města, umožňuje výstavbu nových zařízení na vhodně lokalizovaných 
plochách. Návrh rozvojových ploch respektuje zájmy památkové péče, posiluje vhodné formy 
využití památkově chráněných objektů a uchovává dochované urbanistické hodnoty města. 

 

3.6 Bydlení a bytový fond 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

relativně vysoká intenzita bytové výstavby 
v posledních 3 letech 

soustředění bytové výstavby do suburbáních 
oblastí aglomerace Turnov 

vysoké obytné kvality prostředí a 
atraktivnost území pro trvalé i rekreační 
bydlení 

vysoký podíl trvale neobydlených bytů 

růst počtu dokončených i rozestavěných 
bytů 

Malý podíl výstavby bezbarierových bytů pro 
seniory s pečovatelskou službou 

 pomalé tempo obnovy bytového fondu 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

zvýšení tempa modernizace a rekonstrukce 
staršího bytového fondu 

trvale neudržitelná suburbanizace extravilánu 
městské aglomerace Turnov 

zlepšování kvality prostředí obytných celků   

využití objektů individuální rekreace pro 
trvalé bydlení 

 

 

 Vymezením dostatečně dimenzovaných ploch pro bydlení v široké druhové škále a jejich 
soustředěním většinou do větších souvislých ploch se vytvářejí předpoklady pro další rozvoj 
kvalitního bydlení a efektivní dopravní a technickou obsluhu nových obytných území. 
Omezuje se suburbanizace extravilánu městské aglomerace Turnov. 
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3.7 Zatížení životního prostředí 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

konsolidovaný, fungující systém monitoringu 
kvality ovzduší 

růst podílu automobilové dopravy na 
znečištění ovzduší, především v zastavěném 
území města 

výrazné snížení emisí, především SO2 do 
ovzduší od konce 90. let  

nárůst znečištění ovzduší emisemi z lokálních 
topenišť v důsledku návratu ke spalování uhlí, 
a dřevěného odpadu 

Nízké znečištění povrchových a podzemních 
vod 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

masové uplatnění hybridních motorů  
v automobilové dopravě 

masový odklon domácností od vytápění 
plynem a elektřinou vlivem růstu cen paliv a 
chybnou energetickou politikou 

 

 Návrh Územního plánu Turnov důsledně respektuje vyhodnocení zátěží životního prostředí 
města (hluk, emise, imise) a potenciálního ohrožení veřejného zdraví, zejména v centru 
města. Realizace veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury podle územně 
plánovacích podkladů, pořízených městem (dopravní a hlukové studie, rozptylové studie, 
atd..) povede k celkovému zlepšení situace 

 

3.8 Ochrana přírody a krajiny 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

rozmanitost krajinných typů se specifickým 
krajinným rázem na území města 

místně narušený systém přírodních hodnot 
krajiny převážně vlivem vysokého zastoupení 
urbanizovaných ploch a fragmentací plochami 
dopravní infrastruktury  

zastoupení všech kategorií územních systémů 
ekologické stability na území města 

Vysoký podíl nefunkčního ÚSES  

vysoké zastoupení chráněných prvků přírody: 
chráněná krajinná oblast Český ráj, Geopark 
Český ráj, přírodní rezervace, evropsky 
významné lokality soustavy Natura 2000, 
přechodně chráněné plochy, významné 
krajinné prvky, památné stromy  

nedostatečné uplatňování ochrany krajinného 
rázu při umisťování soustředěné bytové 
výstavby, zón ekonomických aktivit a 
rozsáhlých staveb dopravní infrastruktury 
v území  

 koordinace zřetelů ochrany přírody s rekreační 
funkcí krajiny 

 neexistence komplexní koncepce kultivace 
krajiny 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

ekologicky šetrné způsoby zemědělského 
hospodaření, zejména na ladem ležících 
půdách ZPF a na pozemcích nevhodných pro 
intenzívní hospodaření v souladu se zájmy 
ochrany přírody a krajiny 

narušení krajinného rázu nevhodnými 
stavebními zásahy a extenzívní urbanizací, nebo 
nevhodnou skladbou zemědělských kultur či 
nevhodnou organizací ZPF 
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posilování mimoprodukčních funkcí 
zemědělství a lesnictví 

nadměrná fragmentace území v důsledku 
rozsáhlých liniových staveb dopravní a 
technické infrastruktury (např. dopravních 
koridorů:  S5) 

plné využití zkušeností a programů EU pro 
rozvoj území v souladu s principy 
udržitelného rozvoje 

 

 

 Návrh zastavitelných rozvojových ploch respektuje regulativy chráněných prvků přírody a 
krajinného rázu. Upřesňuje územní systém ekologické stability a posiluje jeho funkce 
schopnost a vymezuje rozsáhlé nové plochy zeleně různého funkčního určení, neovlivňuje 
evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 (podrobné vyhodnocení viz SEA) 

 
 

4. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA 

 
 

 

Město Turnov je:  

 přirozeným centrem spádové oblasti - historicky, geograficky a demograficky dané 

 dynamicky se rozvíjejícím městem na křižovatce dopravních cest z vnitrozemí do 
Polska a SRN s pestrou strukturou hospodářství, založenou na moderní průmyslové 
výrobě i tradičních uměleckých oborech (šperkařství, zpracování drahých kamenů, 
…)  

 turistickým centrem mezinárodního významu v atraktivní oblasti Českého ráje se 
širokým spektrem infrastruktury a služeb cestovního ruchu  

 příjemným místem pro bydlení i trávení volného času v malebné krajině se zdravým 
životním prostředím, kvalitní infrastrukturou a širokou nabídkou vzdělávacích 
možností, kulturních a sportovních aktivit, sociálních a zdravotních služeb.  

 

 
 

5. STANOVENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA 

 
Návrh kritických oblastí rozvoje města Turnov vychází z původní strategie rozvoje města z roku 2004. 
Byly však zjednodušeny a upraveny v závislosti na Strategii rozvoje Libereckého kraje 2006-2020, 
která v současnosti prochází aktualizací. Přehled kritických oblastí: 
 
A – Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
B – Lidské zdroje 
C – Životní prostředí 
D – Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 
Hlavní problémy vycházejí ze Strategického plánu města Turnova – 2. části z roku 2004. Byly 
zaktualizovány na jednáních Řídící skupiny pro strategický plán a jsou uvedeny níže podle 
jednotlivých oblastí zaměření:  
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A –  Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
 
Hlavní problémy a náměty pro řešení: 
 

 Revitalizovat bývalé průmyslové nebo výrobní areály v zastavěném území města s cílem 
vytvořit prostory pro drobné investory  

 Vytvářet podmínky pro posílení sektoru služeb 

 Podporovat bytovou problematiku včetně řešení parkování  

 Vybudovat a zprovoznit nový záložní zdroj pitné vody pro město 

 Dopravně zklidnit centrum města  

 Řešit komplexně cyklodopravu ve městě 

 Optimalizovat dopravu v centru města (využití veřejné dopravy ve městě, řešení 
parkování) 

 Podporovat cestovní ruch jako významné ekonomické odvětví - udržení vůdčího 
postavení Turnova v turistickém regionu Český ráj, budování regionálního destinačního 
managementu. 

 Kvalitnější a širší využití kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu v zájmu 
prodloužení pobytu turistů ve městě (rekonstrukce a zpřístupnění dalších památek na 
území města, výstavba nových zařízení) 

 Realizovat a podporovat projekty na rozvoj služeb a infrastruktury CR v zájmu rozšířen 
turistických nabídek 

 
 

B –  Lidské zdroje 
 
Hlavní problémy a náměty pro řešení: 
 

 Naplňovat Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené 
spádové oblasti 

 Podporovat rozvoj všech forem celoživotního vzdělávání  

 Podporovat zdravý životní styl, drogovou prevenci a prevenci kriminality 

 Podporovat spolupráci mezi školami, podnikateli, kulturními a sportovními organizacemi 
a občanskými sdruženími  

 Pečovat o sportovní a kulturní zařízení a areály, případně výstavba nových s využitím 
přírodního potenciálu bez poškození přírody  

 Podporovat veřejně prospěšné činnosti občanských sdružení v oblasti kultury, sportu a 
sociální péče  

 Zkvalitňovat zdravotní a sociální služby, zejména vyšší věkové skupiny v souvislosti s 
nepříznivým demografickým vývojem 

 Optimalizovat sféru sociálních služeb  

 Podporovat zaměstnatelnost obyvatel, zvláště skupin ohrožených sociální exkluzí  
 

 
C –  Životní prostředí 
 
Hlavní problémy a náměty pro řešení: 
 

 Snižovat rizika povodňových stavů 

 Optimalizovat systém odpadového hospodářství  

 Obnovovat, udržovat a rozšiřovat plochy zeleně  
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 Realizovat prvky ÚSES (biocentra, biokoridory)  

 Řešit problematiku zhoršené kvality ovzduší  

 
 
D –  Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 
Hlavní problémy a náměty pro řešení: 
 

 Zkvalitňovat služby veřejné správy a zajišťovat dostatečnou informovanost veřejnosti o 
záměrech veřejné správy  

 Podporovat oboustrannou komunikaci s občany Turnova a navazujícího regionu  

 Posilovat soudržnost obyvatel města a navazujícího regionu. Posilovat postavení města a 
jeho regionu v rámci kraje a celé ČR  

 Naplňovat principy členství Turnova v Národní síti zdravých měst a aktivity MA21 

 Podporovat rozvoj území spádové oblasti Turnova jako obce s rozšířenou působností 
 
 

6. GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ 

Na základě analytických podkladů, programových dokumentů národní a krajské úrovně a konzultací 
v rámci Řídící komise pro strategický plán města Turnova byl stanoven globální cíl a strategické cíle 
pro jednotlivé oblasti rozvoje města. 

6.1 Globální cíl 

Dosáhnout vyváženého a udržitelného rozvoje města Turnova i růstu kvality života všech skupin 
jeho obyvatel na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu 
pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury, na rozvoj lidských zdrojů, cestovního ruchu 
a na prohlubování sociální integrace při zachování významných kulturních a přírodních hodnot 
území. 

 

6.2 Specifické cíle a opatření 

 
Na základě stanovených oblastí zaměření A – D  a po pojmenování problémů v jednotlivých oblastech 
byly stanoveny specifické cíle a stanovena následující opatření: 
 

 
A –  Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
 
A1 Podpora hospodářského rozvoje 

 
Zvýšit prosperitu města rozvojem tradičních průmyslových odvětví, nových oborů s vysokou 
přidanou hodnotou, malých a středních podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních 
příležitostí v sektoru služeb. 
 
Návrh opatření: 
A1.1 Příprava nových podnikatelských ploch a využití brownfieldů, zejména pro menší investory   
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A1.2 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní 
příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum) 
 

A 2 Obnova a rozvoj infrastruktury 
 
Dobudovat kvalitní technickou infrastrukturu ve městě i v okrajových sídlech a zajistit její 
bezproblémové fungování. Vytvořit dobré podmínky pro rozvoj bydlení v nových obytných zónách a 
revitalizovat obytná území s nízkým standardem bydlení s důrazem na sídlištní zástavbu a posílení 
obytné funkce městského centra. Zkvalitnit dopravní infrastrukturu města při respektování ochrany 
životního prostředí a sladění nadregionálních, regionálních a místních potřeb; v zájmu udržitelného 
rozvoje optimalizovat a rozvíjet segment městské i regionální veřejné dopravy. 

 
Návrh opatření: 
A 2.1 Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města (energetika, 
plynofikace..) 
A2.2 Program humanizace a revitalizace sídlišť (infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň, parkovací 
plochy) a bytových domů 
A2.3 Rozvoj nové bytové výstavby  
A2.4 Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě 
A 2.5 Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a bezpečnost dopravy 
A 2.6  Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě  
 

 

A3 Rozvoj cestovního ruchu 
 
Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě města a regionu zkvalitněním propagace a 
marketingu, zvýšením objemu přímých investic do oblasti cestovního ruchu a tvorbou nových 
pracovních příležitostí. 
 
Návrh opatření: 
A 3.1 Obnova přírodních a kulturních památek 
A 3.2 Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 
A3.3 Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů 

 
 
 
B –  Lidské zdroje 
 

B1 Podpora školství a vzdělávání 
 
Zlepšit přístup obyvatel, zejména sociálně vyloučených skupin populace, ke vzdělání a k pracovnímu 
uplatnění, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení. Zkvalitnit infrastrukturu škol a školských 
zařízení, zlepšit podmínky pro využití volného času dětí a mládeže a šířit zdravý životní styl. 
 

Návrh opatření:  

B1.1 Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického stavu objektů 
B 1.2 Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol s podnikateli) 
B 1.3 Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů 
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B2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití 
 
Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména možnosti jejich kulturního a sportovního vyžití.  

 

Návrh opatření:  

B 2.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení technického stavu 
B 2.2 Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů  

 
 

B3 Zlepšit zdravotní a sociální péči 
 
Zlepšit péči o zdraví populace, zkvalitnit systém péče o mentálně, tělesně a duševně handicapované 
spoluobčany, seniory a sociálně vyloučené skupiny obyvatel. 

 

Návrh opatření:  

B.3.1 Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Městské nemocnice včetně zajištění 
technického stavu  
B 3.2 Optimalizovat a udržet stávající systém sociálních služeb pro duševně, tělesně a mentálně 
postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny) 
B 3.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální exkluzí (ženy po 
mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, 
vězni…)  
 
 

B4 Zvýšení bezpečnosti ve městě a okolí 
 
Zvýšit pocit bezpečí u občanů Turnova, technickými prostředky a preventivními opatřeními snížit 
úroveň kriminality ve městě.  
 

Návrh opatření:  

B 4.1 Zajistit bezpečí občanů Turnova  
 
 
 
 

C –  Životní prostředí 
 

C1 Snížení povodňových rizik 

 

Důsledně realizovat preventivní opatření ke snižování rizika povodňových stavů a vytvářet podmínky 
pro včasné varování. 

 

Návrh opatření:  

C 1.1 Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových stavů 
C 1.2. Realizace protipovodňových opatření 
 
 
 



Strategický plán města Turnova – 2.část – Návrh strategie 
  
 

17 

C2 Zlepšení životního prostředí 

 

Zkvalitnit životní prostředí ve městě a regionu odstraněním starých ekologických zátěží (ovzduší, 
voda, půda, krajinná ekologie…) a důsledným uplatňováním principů udržitelného rozvoje.  

 

Návrh opatření:  

C 2.1 Optimalizace způsobu likvidace odpadů  
C 2.2 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně  
C 2.3 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)  
C 2.4 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší  
 
 

D –  Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 

D1 Rozvoj města Turnov 

 

Zkvalitnit služby veřejné správy a zajistit dostatečnou informovanost veřejnosti o záměrech veřejné 
správy. Podporovat oboustrannou komunikaci s občany Turnova a navazujícího regionu. Posilovat 
soudržnost obyvatel města a navazujícího regionu. Posilovat postavení města a jeho regionu v rámci 
kraje a celé ČR. Naplňovat a rozvíjet principy zdravého města. 

Návrh opatření:  

D 1.1 Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností  
D 1.2 Posílení pozice města a jeho regionu  
D 1.3 Naplňování principů členství NSZM  

 
 
D2 Rozvoj území ORP Turnov 
 

Podporovat rozvoj území a obcí spádové oblasti města Turnova a vytvářet podmínky pro tvorbu 
integrovaných projektů s dopadem na širší území spádové oblasti.  
 

Návrh opatření:  

D 2.1 Podpora koncepčního rozvoje území spádové oblasti Turnova jako obce s rozšířenou působností  
 
 
 
 

7. SPECIFIKACE OPATŘENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVIT 

 
Aby bylo možné přenést výše popsané problémy do konkrétních řešení, je nutné blíže specifikovat 
opatření a navrhnout konkrétní aktivity (programy a projekty). Bližší popis jednotlivých aktivit je 
rozpracován do tzv. Akčního plánu, který tvoří 3. část Strategického plánu města Turnova. 
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A –  Ekonomika, infrastruktura a cestovní ruch 
 
A1 Podpora hospodářského rozvoje 
 

Opatření A1.1 – Příprava nových podnikatelských ploch a využitím brownfieldů, zejména pro 
menší investory   

 
Popis a cíle opatření: 
Na území města se nachází několik bývalých průmyslových areálů, které ztratily svou původní funkci 
(výrobní), příp. zabírají cenné plochy, vhodné pro jiné funkce (obchod, služby, bydlení, zeleň…). 
Jedná se např. o plochy nacházející se na „Koňském trhu“. Cílem opatření je revitalizace těchto ploch 
s cílem znovuobnovení výrobní funkce (je-li to vhodné s ohledem na lokalizaci areálu v rámci 
územního plánu) nebo konverze na jinou funkci (bytovou, komerční, rekreační…) 
 
Přehled aktivit: 
A.1.1.1. Revitalizace areálů v centru města 
A.1.1.2- Revitalizace areálů u vlakového nádraží 

 
 
 

Opatření A1.2 – Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova 
(pracovní příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum) 

 
Popis a cíle opatření: 
Je třeba zajistit dostavbu městského centra polyfunkčními objekty s cílem oživit centrum a posílit 
sektor služeb. Revitalizovat opuštěné areály a objekty, např. v ul. Sobotecká v bývalém areálu 
Technických služeb Turnov. Zajistit jejich účelné využití pro komerční i nekomerční účel. 
 
Přehled aktivit: 
A 1.2.1. Dostavba městského centra polyfunkčními objekty (bydlení, obchod, služby) 
A 1.2.2. Dořešení problematiky územně-správního členění (nesoulad územní působnosti orgánů státní 
správy – FÚ, OSSZ, Katastrální úřad, OHS, HZS aj.) 
 
 
 

A 2 Obnova a rozvoj infrastruktury 
 

Opatření A2.1 – Dobudování technické infrastruktury zejména v okrajových čtvrtích města 
(energetika, plynofikace..) 

 
Popis a cíle opatření: 
Od roku 2009 realizovalo Vodohospodářské sdružení Turnova akci „Čistá Jizera“ I. a II, která 
představovala obnovu a doplnění kanalizační sítě v Turnově a dalších městech (Semily, Jilemnice, 
Rokytnice nad Jizerou a dal.). Obnova se týkala i okrajových částí, Turnova.  Na katastrálním území 
Přepeř byla uvedena do pilotního provozu na konci roku 2012 transformovna TR 110/35 kV Turnov 
s napojením na Bezděčín, která by měla eliminovat riziko přetížení přenosové sítě elektrické energie. 
Je třeba pokračovat v zajištění potřebné infrastruktury, a to zejména v souvislosti s bytovou výstavbou 
a rozvojovými plochami.   
 
Přehled aktivit: 
A 2.1.1 Program rozvoje vodovodů 
A.2.1.2 Zkapacitnění stokové sítě, odkanalizování rozvojových ploch Turnova a napojení na centrální 
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ČOV   
A 2.1.3 Posílení distribuce elektrické energie 
A 2.1.4 Plynofikace okrajových městských částí 

 
 

Opatření A2.2 – Program humanizace a revitalizace sídlišť (infrastruktura, občanská 

vybavenost, zeleň, parkovací plochy) 

 
Popis a cíle opatření: 
Politika preference kvantitativního řešení bytového problému na úkor kvality v období „budování 
socialismu“ s sebou přinesla fenomén panelových sídlišť. V současnosti se většina měst ubírá cestou 
humanizace a revitalizace panelových sídlišť. Jedná se převážně o zateplení a izolace střech a 
obvodových plášťů, barevné řešení fasád, výměnu oken, úpravy společných prostor v objektech a 
dobudování chybějících parkovacích ploch (příp. krytých stání), občanské vybavenosti, dětských hřišť 
a zeleně v prostoru sídlišť a jejich bezprostředního okolí.  

 
Přehled aktivit: 
A 2.2.1 Revitalizace sídliště U nádraží 
A 2.2.2 Revitalizace sídliště Přepeřská 
A 2.2.3 Revitalizace sídliště Výšinka 

 
 

Opatření A2.3 – Rozvoj nové bytové výstavby  

 
Popis a cíle opatření: 
V posledních 10 letech probíhala v Turnově masivní výstavba rodinných domů v důsledku levných 
hypoték a připravenosti území a to zejména v lokalitách Hruštice a Károvsko. Soustředěním 
zastavitelných ploch pro bydlení do lokalit Daliměřice, Hruštice, Károvsko, Výšinka a Durychov se 
posiluje jejich rezidenční charakter. Naopak v centru města je zaznamenán opačný trend, což vede 
k vybydlování centra. Vhodnými legislativními, technickými a ekonomickými nástroji (vyhlášky, 
regulační plán, výhodné půjčky ze zvláštních fondů aj.) je třeba podporovat posílení obytné funkce 
(„oživení“) centra města a dalších vybraných lokalit v zastavěném území města (půdní nástavby a 
vestavby, rekolaudace nebytových prostor na byty apod.). Vzhledem k demografickému vývoji na 
Turnovsku – stárnutí obyvatelstva - bude nezbytné tento trend včas řešit.   

 
Přehled aktivit: 
A 2.3.1 Program zainvestování nových obytných zón inženýrskými sítěmi 
 
 

Opatření A2.4 – Dopravní opatření ke zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti ve městě 

 
Popis a cíle opatření: 
Silniční doprava hlavně centrem města zůstává nejpalčivějším problémem města. Průtah silnice I/35 
od Ohrazenic směrem na Karlovice odvedl z centra pouze část tranzitní dopravy. Vážným problémem 
stále zůstává tranzit směrem na Lomnici nad Popelkou a Semily (silnice II/283) přes Hlubokou ulici a 
náměstí Českého ráje. Přeložka komunikace I/10 západně od Daliměřic po Hrubý Rohozec směr 
Železný Brod a Harrachov odlehčila Bezručovu ulici od zatížení kamióny a tranzitní dopravy směrem 
do Krkonoš a Polska v Daliměřicích mimo obytnou zónu. Problém spojení na Semily a Lomnici nad 
Popelkou se stále neřeší. Řešení těchto dopravních problémů spočívá ve vybudování městských 
okruhů (vnitřního i vnějšího) doprovázeného omezujícími opatřeními pro vjezd do městského centra 
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(zjednosměrnění ulic, příčné prahy, kruhové křižovatky, vyšší zpoplatnění parkovacích stání v centru 
aj.) 
 
Přehled aktivit: 
A 2.4.1 Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem a dobudování vnějšího a 
vnitřního silničního okruhu 
A 2.4.2 Realizace dopravně-technických opatření ke zklidnění městského centra 
A 2.4.3Realizace dopravně-technických opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu (kruhové 
křižovatky, dopravní signalizace…) 
A 2.4.4 Rekonstrukce ulic a náměstí 

  
 

Opatření A2.5 – Dopravní obslužnost (MHD, železniční a linková autobusová doprava) a 

bezpečnost dopravy 

 
Popis a cíle opatření: 
Moderním trendem ve vyspělých zemích Evropy je integrace veřejné dopravy (resp. vznik 
integrovaných dopravních systémů – IDS) na bázi sjednocení tarifní politiky, sladění jízdních řádů 
železniční, autobusové i městské hromadné dopravy, zjednodušení přestupů, zavádění taktové dopravy 
aj., což se Turnovu podařilo vybudováním dopravního terminálu u vlakového nádraží a sladěním 
veřejné dopravy. Nyní je hlavním úkolem zejména zajistit návaznost spojů a vybudovat záchytné 
parkoviště u dopravního terminálu.  

 
Přehled aktivit: 
A 2.5.1 Spolupráce na projektu integrovaného dopravního systému (IDS) pro oblast Turnova a okolí 
(koordinace s Libereckým krajem) 
A 2.5.2 Spolupráce na zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního spojení s Prahou, 
Libercem a Hradcem Králové 

 
 

Opatření A2.6 – Infrastruktura pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě  

 
Popis a cíle opatření: 
Turnov a okolí patří mezi nejvýznamnější oblasti turistického ruchu nejen v Libereckém kraji, ale i 
v celé ČR. Infrastruktura pro cestovní ruch však není dosud na požadované úrovni; to se týká i 
infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu a dopravu v klidu (cyklostezky, cyklotrasy, pěší 
turistické stezky k významným cílům, parkovací plochy aj.). Toto opatření má přesahy do oblasti 
cestovního ruch a památek a úzce souvisí s navazující infrastrukturou (např. naučné stezky, turistické a 
cyklistické značení, sociální zařízení, kiosky se suvenýry a občerstvením apod.). Podpora 
cyklodopravy v centru města, propojením obou částí Turnova, by mohla napomoci ke snížení osobní 
automobilové dopravy. Je nezbytné se touto oblastí důsledně zabývat.  Významným nedostatkem je 
stále nízký počet parkovacích míst na okraji centrální zóny a u významných turistických cílů ( např. 
hrad Valdštejn) a parkovacích ploch pro trvale bydlící obyvatele centra města. 

 
Přehled aktivit: 
A 2.6.1 Příprava a realizace jednotlivých projektů cyklostezek a cyklotras dle zpracovaného Generelu 
cyklodopravy 
A 2.6.2 Příprava a realizace pěších tras a turistických stezek 
A 2.6.3 Příprava a realizace nových a rekonstrukce stávajících parkovacích ploch na okraji centrální 
zóny a u turistických cílů 
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A3 Rozvoj cestovního ruchu 

 
Opatření A 3.1 – Obnova přírodních a kulturních památek 

 
Popis a cíle opatření: 
Turnov patří ve své kategorii (10 – 20 000 obyvatel) a svým umístěním v regionu mezi města 
s nejvyšším potenciálem rozvoje cestovního ruchu. Přírodní a kulturní památky jsou průběžně 
opravovány. Návštěvnost regionu podle statistik stále roste, nelze to však tvrdit o návštěvnosti 
památek. Převažujícími návštěvníky jsou tradičně Češi. Značné rezervy stále existují v oblasti 
turistické infrastruktury a služeb. 
 
Přehled aktivit: 
A 3.1.1 Přírodní památky: Hruboskalské skalní město, areál Dolánky, aj. 

A 3.1.2 Hrad Valdštejn 

A 3.1.3 Synagoga Turnov 

A 3.1.4 Ostatní památky – turistické cíle 

 
 
 

Opatření A 3.2 – Rozvoj produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu 

 
Popis a cíle opatření: 
Různá šetření potvrzují nedostatečnou nabídku služeb pro turisty, zejména v oblasti ubytování, 
stravování, dopravy a doplňkových služeb zaměřených na využití volného času, jako například 
koupaliště, které by návštěvníky podchytily na více dní. Důležitou oblastí jsou rovněž turistické 
informační služby a marketing, které se díky spolupráci Regionálního turistického centra Turnov (pod 
Městem Turnov) se Sdružením Český ráj daří rozvíjet.  
 
Přehled aktivit: 
A 3.2.1 Nové komerční aktivity (např. vybudování horolezecké stěny, ekoturistika a venkovní 

turistika) 

A 3.2.2 Tvorba nových produktů 

A 3.2.3 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

 

 
 

Opatření A3.3 – Propagace, marketing a rozvoj lidských zdrojů 

 
Popis a cíle opatření: 
Cestovní ruch je oblast nesmírně citlivá na vytváření image prostřednictvím propagace, reklamy, 
marketingových aktivit. Budování pozitivního image turistické destinace trvá léta, ztratit je lze velmi 
rychle. Proto je třeba klást velký důraz na kvalitu služeb, rozvoj lidských zdrojů v oblasti CR a jejich 
motivaci, posílení marketingu a propagace ve spolupráci s dalšími obcemi v regionu Český ráj. Jedině 
soustředěním úsilí a sjednocením postupu a veškerých marketingových aktivit v celé oblasti lze docílit 
kýženého efektu 
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B –  Lidské zdroje 
 

B1 Podpora školství a vzdělávání 
 

Opatření B1.1 – Optimalizace sítě škol a kapacit školských zařízení včetně zlepšení technického 

stavu objektů 

 
 
Popis a cíle opatření: 
Demografický vývoj na přelomu 20. a 21. století lze charakterizovat jako stárnutí populace. Rodí se 
méně dětí a přibývá obyvatel v postproduktivním věku. Na pokles věkové skupiny dětí a mládeže je 
třeba reagovat optimalizací kapacit škol a školských zařízení, přitom je však třeba brát v úvahu 
velikost spádové oblasti a proces rušení malotřídních venkovských škol. Většina škol a školských 
zařízení v Turnově pochází z přelomu 19. a 20. století, resp. z 1. poloviny minulého století; tomu 
odpovídá i jejich stavební stav. Cílem navrhovaných opatření je docílit po stavebně-technické stránce a 
vybavenosti objektů dobrého evropského standardu 
 
Přehled aktivit: 
B 1.1.1 Naplňování dokumentu Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho 
přirozené spádové oblasti přijaté usnesením zastupitelstvem města dne 27.8.2009 
B 1.1.2 Zkvalitnění infrastruktury škol a školských zařízení 
 

 
 

Opatření B 1.2 – Celoživotního vzdělávání a inovativní školství, (spolupráce středních škol 

s podnikateli) 

 
Popis a cíle opatření: 
V 90.letech minulého a počátkem 21.století dochází k prohlubování nesouladu mezi prioritami 
z hlediska zájmu mládeže o studium jednotlivých oborů a prioritami vyplývajícími z potřeb trhu práce. 
Vzrůstají požadavky na adaptabilitu a pružnost pracovních sil, jejich schopnosti přizpůsobit se novým 
podmínkám náročnějšího globálního trhu formou rekvalifikace a doplňování vzdělání v průběhu 
zaměstnání (celoživotní vzdělávání). Ukazuje se nezbytnost užšího propojení vzdělávací soustavy 
s podnikatelskou sférou v zájmu snižování míry nezaměstnanosti a snazšího uplatnění absolventů škol 
i ohrožených skupin populace (obyvatelé v předdůchodovém věku, tělesně a duševně postižení, 
národnostní menšiny…). 

 

Opatření B 1.3 – Rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence a patologických jevů 

 
Popis a cíle opatření: 
Důležitou součástí ovlivňující kvalitu života mládeže je kultura a sport. Rozšíření zdravého životního 
stylu není myslitelné bez vytvoření podmínek pro regeneraci a rozvoj „těla i ducha“. Podporou 
zájmové umělecké činnosti, sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže lze účinně bojovat i proti 
rozšíření sociálně-patologických jevů (alkoholismus a toxikománie, pouliční kriminalita atp.). 
Součinností škol a kulturních a sportovních institucí lze dosáhnout intenzivnějšího působení na děti a 
mládež a orientovat je na efektivnější a smysluplnější využití jejich volného času. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat aktivitám dospívající mládeže (navrhujeme podpořit vznik zařízení pro využití 
volného času mládeže klubového typu).  

 
Přehled aktivit: 
B 1.3.1 Podpora vzniku zařízení pro využití volného času mládeže (teenagerů) klubového typu 
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B2 Vytvářet podmínky pro kulturní a sportovní vyžití 
 

Opatření B 2.1 – Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení včetně zlepšení 
technického stavu 

 
Popis a cíle opatření: 
Město Turnov má vzhledem ke své velikosti a rozsahu regionální působnosti relativně bohatou 
nabídku kulturního a sportovního vyžití. Struktura zařízení, ale zejména stavební stav některých 
objektů a areálů není ideální a vyžaduje rekonstrukci a modernizaci. U sportovních zařízení je 
problémem zejména stavebně-technický stav a vybavenost zázemí (sociální zařízení, šatny, doplňkové 
služby…).  

 
Přehled aktivit: 
B 2.1.1 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných kulturních zařízení včetně vybavení 
B 2.1.2 Rekonstrukce a modernizace vytipovaných sportovních zařízení a areálů 
 
 
 

Opatření B 2.2 – Vybudování chybějících sportovních zařízení a rekreačních areálů  

 
Popis a cíle opatření: 
Přes relativně pestrou nabídku sportovních zařízení různých typů (sportovní haly, hřiště, lehkoatletické 
areály aj.) existuje reálná poptávka po některých zařízeních, která s ohledem na regionální působnost 
Turnova citelně chybí (např. koupaliště nebo zimní stadión). 

 
Přehled aktivit: 
B 2.2.1 Výstavba nových sportovních zařízení – koupaliště, krytého bazénu, zimního stadiónu 
B 2.2.2 Vymezení zón pro rekreační aktivity (přírodní areály zdraví), včetně realizace 
 
 
 

B3 Zlepšit zdravotní a sociální péči 
 

Opatření B.3.1 – Optimalizovat oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice 
Turnov s.r.o. včetně zajištění technického stavu  

Popis a cíle opatření: 
Panochova nemocnice Turnov prošla v minulých letech částečnou restrukturalizací a v zájmu 
zachování služeb pro poměrně velkou spádovou oblast bude třeba se přizpůsobit demografickým 
trendům a legislativním změnám. Tomu bude třeba přizpůsobit též přístrojové a technické vybavení. 
Budoucnost nemocnice a vývoj optimalizace oborové struktury je v současné době závislý hlavně na 
získáním vhodného strategického partnera.  

 
Přehled aktivit: 
B 3.1.1 Zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy 
nemocnice Turnov v souladu s Koncepcí zdravotnictví ČR, Koncepcí zdravotnictví Libereckého kraje 
a Koncepcí VZP a její realizace 
B 3.1.2 Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů nemocnice; vybavení přístrojovou technikou 
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Opatření B 3.2 – Optimalizovat a udržet stávající systém sociálních služeb pro duševně, tělesně a 
mentálně postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny 

 
Popis a cíle opatření: 
Na přelomu 20. a 21.století dochází k významnému stárnutí populace. Rodí se méně dětí a přibývá 
obyvatel v postproduktivním věku. Nepříznivý demografický vývoj se podle zpracovaných prognóz 
dále prohlubuje, což vyvolá značný tlak na potřebu zajištění sociálních služeb pro obyvatele 
v důchodovém věku. V zájmu dosažení standardů EU bude třeba rovněž zkvalitnit péči o tělesně a 
mentálně postižené spoluobčany. Dosavadní preference nákladného systému ústavní péče, zajišťované 
státem, kraji a obcemi bude třeba modifikovat směrem k rozšíření terénní péče a podpoře neziskových 
a privátních subjektů v oblasti sociálních služeb. 

 
Přehled aktivit: 
B 3.2.1 Zpracování koncepce optimalizace systému sociálních služeb v souladu se 
zpracovaným Komunitním plánem s cílem posílení terénní péče; podpora neziskových a privátních 
subjektů v oblasti sociálních služeb 
B 3.2.2 Program péče o seniory (optimalizace počtu sociálně zdravotních lůžek, rozvoj terénní péče, 
nové služby pro seniory – osobní asistence aj..) 
B 3.2.3 Podpora programu péče o tělesně a mentálně postižené spoluobčany v návaznosti na Sluníčko 
(zařízení pro tělesně a mentálně postižené děti) a na Základní školu speciální (  FOKUS Turnov o.s. a 
Slunce všem o.s. ) a dále pro občany s psychickými potížemi 
 
 

Opatření B 3.3 – Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených sociální 
exkluzí (ženy po mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti 

dětských domovů, vězni…) 

 
Popis a cíle opatření: 
Sociálně-tržní ekonomika vytváří tlak na efektivitu a výkonnost pracovní síly. Na trhu práce roste 
nezájem o „problémové“ skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociální exkluzí (absolventi škol a 
učilišť bez praxe, ženy po mateřské dovolené, propuštění vězni, občané v předdůchodovém věku, 
národnostní menšiny…). U některých skupin obyvatel vzrůstá riziko sociálně-patologického chování. 
Proto je třeba podporovat aktivity vedoucí k začlenění těchto skupin do společnosti (např. služby 
sociální intervence – poradenství, azylové bydlení, krizová centra, protidrogová prevence…). 
Významné místo v této oblasti zaujímají neziskové a privátní subjekty.  

 
Přehled aktivit: 
B 3.3.1 Program podpory zaměstnanosti 
B 3.3.2 Program rozvoje nových forem sociálních služeb (např. služby sociální prevence a intervence) 
ve spolupráci s neziskovými a privátními subjekty 
B 3.3.3 Prohloubit sekundární a terciální prevenci sociálně patologických jevů 
 
 

B4 Zvýšení bezpečnosti ve městě a okolí 
 

Opatření B 4.1 – Zajistit bezpečí občanů Turnova  

 
Popis a cíle opatření: 
 
Na základě analýz posledních čtyř let, které pravidelně vyhodnocuje Obvodní oddělení Policie České 
republiky Turnov, má trestná činnost v tomto obvodu sestupnou tendenci. Snížila se podstatně i 
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kriminalita spojená s vloupáním a krádežemi aut. Co se týče míst páchání trestné činnosti, lez obecně 
říci, že trestná činnost se přesouvá z okolí Turnova do hustě zalidněných míst nebo s hustším pohybem 
osob jako jsou nákupní střediska, okolí nádraží nebo sídliště (Výšinka, U nádraží). Velmi užitečnou 
službu poskytuje vybudovaný kamerový systém, který pomáhá objasňovat některé trestné činy.  
 
Přehled aktivit: 
B 4.1.1 Práce se zájmovými skupinami  
B 4.1.2 Zlepšit technické vybavení Městské policie Turnov 
 
 

 
C –  Životní prostředí 
 

C1 Snížení povodňových rizik 

 

Opatření C 1.1 – Revitalizovat povodí Jizery a říčních toků s cílem snížení rizika povodňových 
stavů 

 
Popis a cíle opatření: 
Řeka Jizera znamená pro velkou část území podél jejího toku značné riziko. Rychlé jarní tání, 
dlouhotrvající  intenzivní srážky v Krkonoších a Jizerských horách apod. mohou vyvolat rozsáhlé 
povodně a záplavy. Těmto situacím je třeba předcházet realizací protipovodňových opatření a 
celkovou revitalizací toku (budování hrází, suchých poldrů, jezů, úprava toku aj.).  

 
Přehled aktivit: 
C 1.1.1 Zpracování a vyhodnocení protipovodňových studií  
 
 

Opatření C 1.2 – Realizace  protipovodňových opatření 

Popis a cíle opatření: 
Průběžnou a důslednou realizací protipovodňových opatření na řece Jizeře a dalších říčních tocích 
v Turnově lze předejít majetkovým škodám.  
 
Přehled aktivit: 
C 1.2.1 Postupná realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí 
C1.2.2 Důsledná realizace všech protipovodňových opatření předpokládaných a navržených 
Regulačním plánem centra města 

 

C2 Zlepšení životního prostředí 

 

Opatření C 2.1 – Optimalizace způsobu likvidace odpadů  

 
Popis a cíle opatření: 
Problematika minimalizace produkce odpadu, jeho následného materiálového a energetického využití 
a likvidace zbytkového odpadu patří v oblasti životního prostředí mezi nejvýznamnější. Cílevědomou 
ekologickou osvětou, zejména mezi mládeží, účinnou propagační kampaní i ekonomickými nástroji je 
třeba zvyšovat podíl využitelných složek odpadu a snižovat celkový objem směsného odpadu (ten je 
třeba přednostně směřovat k energetickému využití). Postupně je třeba odstraňovat staré ekologické 
zátěže (nezabezpečené a „černé“ skládky). 
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Přehled aktivit: 
2.1.1  Optimalizace odpadové hospodářství 
2.1.2  Likvidace  a prevence „černých skládek“ 
 
 

Opatření C 2.2 – Obnova  údržba a rozšiřování ploch zeleně  

 
Popis a cíle opatření: 
Zeleň znamená pro město nezastupitelnou úlohu z hlediska zlepšování kvality ovzduší, vytváření 
příznivějšího mikroklimatu, ochranná bariéra před nadměrným zatížením hlukem, vytváření možností 
pro krátkodobou rekreaci obyvatel aj. Proto je třeba dbát na její pravidelnou údržbu a obnovu a 
postupné rozšiřování ploch městských parků, příměstských lesů a lesoparků i travnatých ploch 
v místech s koncentrovanou zástavbou. 
 
Přehled aktivit: 
2.2.1  Obnova městské zeleně 
2.2.2  Obnova příměstské zeleně 
 
 
 

Opatření C 2.3 – Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) 

 
Popis a cíle opatření: 
Vytváření územních systémů ekologické stability je nedílnou součástí procesu územního plánování. 
Byl zpracován samostatný Generel SES pro území města Turnova v souladu s dokumenty regionálního 
a nadregionálního charakteru. Generel respektuje nutné zachování významných prvků skeletu 
ekologické stability území (říční niva Jizery, biokoridor Stebenky a Libuňky), počítá i s propojením 
těchto prvků, revitalizací Stebenky, vč. doprovodné zeleně v úseku průchodu zastavěnou částí města, 
vyčleněním území pod Nudvojovicemi pro veřejnou zeleň a rekreaci a symbolickým propojením nivy 
Jizery s lesním komplexem Vesecka přes sídliště J. Patočky. 
 
 

Opatření C 2.4 – Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší  

 
Popis a cíle opatření: 
Jednou z priorit v oblasti životního prostředí je snižování koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. V 
90. letech minulého století došlo v důsledku výrazného omezení používání tuhých paliv k výraznému 
snížení emisí. Nyní je hlavním úkolem snížení koncentrací prašného spadu (dříve polétavý prach), 
který je příčinou zhoršené kvality ovzduší v Turnově. Další problémovou znečišťující látkou jsou NOx, 
pocházející především ze spalování zemního plynu a z dopravy. 
 
Přehled aktivit: 
C 2.4.1 Opatření a monitoring na kvalitu ovzduší  
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D –  Udržitelný rozvoj občanské společnosti, města a území 
 

D1 Rozvoj města Turnova 

 

Opatření D 1.1 – Zkvalitnění služby veřejné správy a oboustranné komunikace s veřejností  

 
Popis a cíle opatření: 
Na základě připomínek veřejnosti se stále jeví potřeba širší komunikace s veřejností a postupnými 
kroky zefektivňovat práci MěÚ. K tomu poslouží i strategie MěÚ Turnov, popsaná v dokumentu 
„Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov“. Vstupem Turnova do Národní sítě zdravých 
měst a aplikací místní Agendy 21 se daří více zapojit veřejnost do rozhodování, například formou 
kulatých stolů, anket. 
 
Přehled aktivit: 
D 1.1.1 Efektivnější veřejná správa 
D 1.1.2 Komunikace s veřejností 
 
 
 

Opatření D 1.2 – Posílení pozice města a jeho regionu  

 
Popis a cíle opatření: 
Turnov získal v rámci 2. etapy reformy veřejné správy statut obce s rozšířenou působností. Jeho 
spádový obvod (III. stupně) zahrnuje kromě jihozápadní části území okresu Semily i části území 
bývalých okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Upevňování zahraničních vztahů a spolupráce 
s obcemi je důležitým úkolem města. 

 
Přehled aktivit: 
D 1.2.1 Účast Turnova ve sdruženích a svazech 
D 1.2.2 Zahraniční spolupráce 
 
 

Opatření D 1.3 – Naplňování principů členství NSZM  

 
Popis a cíle opatření: 
Turnov se stal v roce 2011 členem asociace Národní sítě Zdravých měst. Byla ustanovena pracovní 
skupina projektu Turnov – Zdravé město a místní Agenda 21. Skupina se podílí na přípravě a realizaci 
aktivit, jejichž úkolem je podporovat udržitelný rozvoj, zdraví a dále vytvářet a rozvíjet místní 
partnerství.   
 
Přehled aktivit: 
D 1.3.1 Komunitní plán zdraví a kvality života Turnova 

 
 
 
D2 Rozvoj území ORP Turnov 
 

Opatření D 2.1 – Podpora koncepčního rozvoje území spádové oblasti Turnova jako obce 

s rozšířenou působností  

 
 



Strategický plán města Turnova – 2.část – Návrh strategie 
  
 

28 

Popis a cíle opatření: 
Turnov je čtvrtým největším městem v Libereckém kraji a náleží k němu velká spádová oblast, proto 
hraje důležitou roli v rámci regionu. Je zapojený v různých sdruženích měst a svazků a úzce 
spolupracuje se spádovými obcemi. Je logické, že do budoucna bude potřebné vytvářet integrované 
projekty, které budou přínosem nejen pro město, ale pro větší územní celky, aby se vložené finance 
lépe zhodnotily.  
 
Přehled aktivit: 
D 2.1.1 Podpora spolupráce v rámci místních akčních skupin, svazků obcí apod. 
D 2.1.2 Spolupráce při tvorbě koncepčních materiálů pro řešené širší území 
D 2.1.3 Realizace dílčích opatření 
D 2.1.4 Vyhodnocování dopadů dílčích opatření na rozvoj řešeného území 

 
 
 

8. ZÁVĚR 

 
V této návrhové strategické části dokumentu byla popsána východiska pro stanovení kritických oblastí, 
specifikována navržená opatření a doplněna jednotlivými aktivitami. Vybrané aktivity (programy a 
projekty) jsou podrobně řešeny v rámci navazujícího Akčního plánu, v jehož první části jsou uvedeny 
aktivity pro bezprostřední realizaci na 1-2 roky a druhá část slouží jako zásobník projektů pro realizaci 
v střednědobém horizontu do roku 2020.   
  


