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Návrh regulativů územního rozvoje pro obec LUKÁ,  

včetně částí BŘEZINA, JAVOŘÍČKO, JEŠOV, STŘEMENÍČKO, 

VESELÍČKO 

 
 Dle Vyhl. č. 135/2001 Sb. obsahují územní plány závazné a směrné části, 

které vymezí schvalující orgán. 

 Jako závazné se z řešení územního plánu schvalují regulativy, které  

obsahují závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují 

umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro 

jeho uspořádání. 

 Návrh regulativů územního rozvoje se po projednání výsledného návrhu 

územního plánu stane podkladem pro vypracování schvalovacího dokumentu, 

který vypracuje pořizovatel, a který po schválení obecním zastupitelstvem bude 

vydán Vyhláškou  obce jako obecně závazný předpis pro řešené území. 
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ČÁST   I.    ÚVOD 
 

 1) Účel regulativů územního rozvoje 

 

Regulativy vymezují závazné části územního plánu obce LUKÁ, včetně částí  

Březina, Javoříčko, Ješov, Luká, Střemeníčko, Veselíčko, zpracovaného 

Stavoprojektem. Olomouc a.s. a schváleného zastupitelstvem obce dne .......... 

Regulativy stanoví urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, 

vymezení zastavitelného území, omezení změn v užívání staveb, zásady 

uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení ÚSES, 

limity využití území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezení ploch pro 

veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací nebo asanačních úprav. 

 

 

 2) Rozsah platnosti 

 

Regulativy platí pro správní území obce  LUKÁ, včetně částí  Březina, Javoříčko, 

Ješov, Luká, Střemeníčko, Veselíčko,vymezeného katastrálním územím Luká, 

k.ú. Březina, k.ú. Javoříčko, k.ú. Ješov, k.ú. Střemeníčko  a k.ú. Veselíčko. 

. 

Časovým horizontem platnosti regulativů a územního plánu obce je rok 2015. 

Výchozí stav vykazuje skutečnost roku 2005. 
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ČÁST II.     ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ               LIMITY  JEHO VYUŽITÍ 

 

II.1.   USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH   

  

 je řešeno v:  1.1  urbanizovaném území  (zastavitelné území)  

 

   1.2  krajinném území  (mimo zastavitelné území) 
 
 

 

Území obce je závazně členěno na území zastavitelné a území nezastavitelné. 

 
Současně zastavěná území částí obce Luká (Luká, Březina, Javoříčko, Ješov, 
Střemeníčko, Veselíčko) jsou v ÚPn vymezená, ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, § 139a, 
odst. 2. a jsou vyznačena v grafické části. 

 
Zastavitelná území částí obce Luká (Luká, Březina, Javoříčko, Ješov, 
Střemeníčko, Veselíčko) jsou v ÚPn vymezená ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, § 139a, 
odst. 3. a jsou vyznačena v grafické části. Zastavitelná území zahrnují současně 
zastavěné území a plochy navržené k využití v návrhovém období.  

 
Nezastavitelné území obsahuje plochy nezastavěné a  v návrhovém období 
nezastavitelné - tj. všechny plochy mimo zastavitelné území obce, kde zůstává 
zachován nebo je navrhován účel využití ve prospěch krajinné zeleně, vodních 
ploch nebo jiných volných ploch (ZPF, pozemky určené k plnění funkcí lesa). 

 
Přípustnost nebo výjimečná přípustnost umístění staveb a způsobu využití 
území jsou vyjádřeny v regulačních podmínkách. Stavby a způsoby využití území 
neuvedené v regulačních podmínkách jako přípustné nebo výjimečně přípustné, 
jsou považovány za nepřípustné. V případech vybraných funkčních typů jsou pro 
vyloučení pochybností uvedeny rovněž stavby a způsob využití území přímo jako 
nepřípustné, přičemž tento výčet přímo nepřípustných funkcí není považován za 
úplný. Obecně platí předchozí pravidlo.  
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1.1   U R B A N I Z O V A N É    Ú Z E M Í  -  zastavitelné území 

 

 Urbanizované území je rozčleněno do následujících funkčních ploch: 

 

a/ plochy bydlení 

b) plochy občanského vybavení a sportu 

c/ plochy rekreace 

d) plochy výroby 

e) plochy podnikatelských aktivit 

f)  plochy zeleně 

g) plochy technického vybavení 

 

 

a)  PLOCHY BYDLENÍ  

         

Slouží pro umístění  obytných objektů v nízkopodlažní zástavbě, zahrnující 

individuelní i hromadné bydlení. Závazně jsou vymezeny plochy Bv (bydlení 

venkovské), Bri (bydlení smíšené s rekreací), BH (bydlení hromadné). 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FUNKCE 

 

 Hlavní funkcí území je bydlení v nízkopodlažní zástavbě ,zahrada volná i 

ohražená s funkcí užitkovou  nebo rekreační, výjimečně okrasnou. Předzahrádky  

při hlavní ulici řešit v Luké přednostně jako sídelní zeleň, ve všech sídlech 

upřednostňovat u veřejné zeleně krajinný charakter zeleně. Doplňkové objekty 

/zahradní domky, drobné hospodářské objekty, garáže/ umisťovat v zadních 

částech parcel. 

     Charakter dostaveb ve stávající zástavbě musí být přizpůsoben měřítkem a 

charakterem původní, kvalitní zástavbě. U dostaveb respektovat urbanistickou 

charakteristiku obce a klást důraz na architektonický výraz objektů.  

 Důležité je dodržovat výšku zástavby (pokud není předepsáno jinak, 

dodržovat max. výšku zástavby 2 podlažní - upřesnit dle okolní zástavby v dalších 

stupních PD). 

Střechy u nových lokalit se doporučují sedlové se sklonem menším jak 45
0
, 

optimálně 30
0 

- 43
0
. 

     Do uliční čáry, především v centrální části obce, nepovolovat samostatné 

garážové objekty. 

 Z architektonického hlediska podporovat používání drobnějšího měřítka, 

tradičních materiálů (omítky, krytiny), tradičních prvků (okna, tvar střech...). 

U nové výstavby uvažovat se zástavbou v samostatných RD a řadových RD /lok. 

B1, B2 v Luké / 
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Závazně  jsou vyčleněny funkční typy: 

 

 

Bv - plochy bydlení venkovského typu 

     Hlavní funkcí území je bydlení v nízkopodlažní zástavbě. V rámci bydlení je 

povoleno ve větším rozsahu  chovatelství a pěstitelství, občanská vybavenost, 

služby, výrobní služby a pod. v objektech i v menších doplňkových objektech, 

převážně v zadní části parcel. Výjimečně přípustná je změna na objekty 

individuelní rekreace, chov dobytka v omezeném rozsahu. 

U navrhovaných lokalit v Javoříčku  jednoznačně vyžadovat charakter zástavby ve 

stejném výrazu se stávajícími obytnými objekty. 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ mimo funkci hlavní: 

 - základní popř. vyšší občanská vybavenost 

- obslužná sféra výrobního i nevýrobního charakteru s omezenou výrobní 

činností (obchody, stravování, řemeslnné dílny, nevýrobní, výrobní 

služby apod.) 

 - chovatelství a pěstitelství především pro osobní spotřebu 

 - výjimečně přípustné využití pro rekreaci  

 - výjimečně přípustné využití pro chov dobytka v omezeném rozsahu  

 

 Charakter výše uvedených přípustných aktivit musí splňovat podmínky 

ekologické nezávadnosti a hygienické podmínky. Činnost na těchto 

plochách nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky (zápach, hluk ...) 

a musí být v souladu s hygienickými normami pro obytnou zástavbu.           

Parkování vozidel uživatelů musí být zajištěno na pozemcích provozovatelů 

služeb, nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích. 

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ : 

          - výrobní objekty, skladové objekty jako hlavní stavby, vymykající se 

měřítkem okolní zástavbě 

          - výrobní objekty, skladové objekty s negativními vlivy   

          - velkokapacitní objekty 

          - chov dobytka ve větším rozsahu 
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  Bri – plochy bydlení v kombinaci s individuelní rekreací 

           Zásady řešení bydlení jako u Bv. Individuální rekreace formou chalupaření 

(objekty trvale neobydlené). Povolovat pouze takové objekty, jejichž výraz vychází 

z původní architektury, vyskytující se v dané lokalitě. 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ mimo funkci hlavní 

         - chovatelství a pěstitelství především pro osobní spotřebu 

- základní popř.  vyšší občanská vybavenost (obchody, stravování) 

         - přípustná obslužná sféra  nevýrobního charakteru (služby)   

- výjimečně přípustná obslužná sféra výrobního charakteru s omezenou 

výrobní činností (řemesl. dílny, výrobní služby apod.)   

- výjimečně přípustná hromadná rekreace formou penzionů v objektech 

měřítkem odpovídajícím okolní zástavbě 

 

 Charakter výše uvedených přípustných aktivit musí splňovat podmínky 

ekologické nezávadnosti a hygienické podmínky. Činnost na těchto 

plochách nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky (zápach, hluk ...) 

a musí být v souladu s hygienickými normami pro obytnou zástavbu. 

Parkování vozidel uživatelů musí být zajištěno na pozemcích provozovatelů 

služeb, nebo na vyhražených stáních na veřejných komunikacích. 

 

 V případě dotčení ploch v ochranném pásmu lesa   (50m od okraje lesa) je 

možno o úpravách v dané ploše rozhodnout pouze se souhlasem 

příslušného orgánu správy lesů (v souladu s lesním zákonem 289/1995 

Sb.). 

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ : 

          - výrobní objekty, skladové objekty jako hlavní stavby, vymykající se 

měřítkem okolní zástavbě 

          - výrobní objekty, skladové objekty s negativními vlivy   

          - velkokapacitní objekty 

          - chov dobytka ve větším rozsahu 

 - umísťování  staveb v ochranném pásmu NPR Špraněk  

 

BH – plochy hromadného bydlení 

 

Plochy určené pro bytové objekty sloužící hromadnému bydlení s převážně 

neohraženými veřejnými plochami s rekreační sídelní zelení /včetně dětských 

hřišť/ kolem domů, prostorem pro parkování. 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ mimo funkci hlavní 

         - výjimečně přípustná základní občanská vybavenost 

- obslužná sféra nevýrobního charakteru  

- zahrádky v zadních izolovaných částech parcel 
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NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ : 

          - výrobní objekty, skladové objekty  

          - přistavování hospodářských stavení, individ. garáží 

          - ostatní funkce nesouvisející s funkcí hlavní 

 

b)  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A SPORTU  

 Závazně jsou vymezeny plochy občanského vybavení O,  plochy sportu a 

rekreace Os  

 

O  - plochy občanského vybavení  

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FUNKCE 

Slouží pro umístění komerční i nekomerční občanské vybavenosti místního i 

nadmístního  významu, sloužící obyvatelům obce, případně okolí. Součástí ploch 

je zeleň, může být parkování, objekty tech. vybavení. Parkování vozidel uživatelů 

občanské vybavenosti musí být zajištěno na pozemcích provozovatelů, nebo na 

vyhražených stáních na veřejných komunikacích. 

Navrhovaná plocha v Javoříčku je uvažována pro účelové využití pro 

zajištění požadavků návštěvníků jeskyní a pietních slavností /drobný prodej, 

občerstvení/ výhradně v kombinaci se zelení. 

 

 PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

          - zařízení občanské vybavenosti (administr., maloobchodní, stravovací 

provozy, kulturní zařízení, církevní, zdravotní, sociální objekty apod.)  

          - služby nevýrobního i výrobního charakteru s neobtěžujícím provozem 

          - sportovní plochy a sportovní aktivity úměrného měřítka 

          - pohotovostní bydlení, byty provozovatelů 

          - bydlení související s hlavní funkcí 

          - výjimečně přípustné bydlení jako převažující funkce 

 

NEPŘÍPUSTNE VYUŽITÍ: 

         -užívat objekty pro zatěžující výrobu, velkosklady, zemědělské účely 

         - funkce zhoršující kvalitu životního prostředí 

 

Směrně jsou vyčleněny funkční podtypy 

 

Oš    -školská zařízení 

Ol     -kulturní zařízení 

Ok   -komerční plochy - zařízení maloobchodu, veřejné stravování ,služby apod. 

Oa   -administrativa a správní.. zařízení, požární zbrojnice   

Oc   -církevní plochy a objekty  

Ou   -veřejné stravování, ubytovací zařízení 

Oz   -zdravotnictví 
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Os  - plochy sportu a rekreace  

 

CHARAKTERISTIKA FUNKCE 

         Plochy pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel, kde převažuje podíl volných 

ploch nad zastavěnými. V rámci ploch bude situována veřejná zeleň, vhodná 

návaznost na krajinné území. Součástí území Os může být rovněž vodní plocha 

(rekreační rybník apod.). 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

          - technické provozní a hygienické zařízení, zázemí využívaných ploch 

          - účelové sportovní stavby, převážně drobnějšího měřítka, koupaliště 

          - obslužná sféra nevýrobního charakteru - /stravování, občerstvení apod./ 

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

          - velkoplošná krytá sportoviště 

          - zařízení individuální rekreace 

          - zařízení hromadné rekreace v objektech většího měřítka, které plní 

v ploše hlavní funkci (penziony, hotely…) 

 - občanská vybavenost formou objektu většího měřítka, který plní v ploše 

hlavní funkci 

- bydlení  
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c)  PLOCHY  REKREACE 

 

 Určené k umístění rekreačních objektů a specifických rekreačních funkcí. 

Závazně jsou stanoveny plochy individuelní rekreace  Ri, hromadné rekreace Rh, 

U navrhovaných rekreačních ploch povolovat pouze takové objekty, jejichž výraz 

vychází z architektury původních objektů /chalupy/. Zeleň kolem objektů 

v krajinném výrazu. 

 

Závazně  jsou vyčleněny funkční typy: 

 

Ri  -  rekreace individuální  

 

CHARAKTERISTIKA FUNKCE 

 Slouží pro individuelní rekreaci, chaty, chalupy, navrhované objekty pouze 

formou rekreačních domů nebo chalup, soukromých ubytovacích zařízení 

s kapacitou max. 20 lůžek. Zahrady u objektů neoplocené, převážně rekreační, 

příp. okrasné.Výjimečně povolit oplocení živým plotem, příp. laťovým plotem 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :  

- drobná hřiště a sportoviště, užitková zeleň   

- omezeně menší doplňkové /hospodářské/ objekty  

- výjimečně přípustné využívání  objektů pro bydlení 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

- ostatní funkce mimo  funkci hlavní 

- výstavba samostatných garáží   

 

Rh -  rekreace hromadná 

 

CHARAKTERISTIKA FUNKCE 

Plochy určené pro hromadnou rekreaci, sport a zábavu. Hlavním prvkem plochy 

může být objekt nebo více menších objektů určených k hromadnému ubytování  

(kapacita nad 20 lůžek) na bázi rekreace. Rekreační objekty nebudou přesahovat 

2 nadzemní podlaží. Nezbytnou součástí ploch bude zeleň (návaznost na krajinné 

území). 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :  

- doplňkové účelové stavby, menší hřiště a sportoviště, bazény 

- provozní, technické, hygienické zařízení, parkoviště 

- doplňkové vybavení pro rekreaci /občerstvení, stravování apod./   

- pohotovostní bydlení, bydlení pro provozovatele 

- výjimečně přípustný chov hospodářských zvířat 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

- velkoplošné kryté haly 

- ostatní funkce nesouvisející s hlavní funkcí 
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d) PLOCHY VÝROBY 

  

Závazně jsou vymezeny plochy zemědělské výroby Vz , plochy  výroby Vp 

 

Vz - plochy zemědělské výroby a zařízení 

 

          Plochy pro zařízení zemědělské výroby /kapacitní chov dobytka, kapacitní 

chov drůbeže, sklady, zpracování zeměd. produktu, garáže zemědělských vozidel 

apod./  

Velikost PHO je stanovena jako maximální přípustná (viz. grafická část). 

             

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

         -  administrativní budovy, správní budovy, stravování a podobně,  související 

s hlavní funkcí 

-    čerpací stanice PHM jako doplňková funkce k funkci hlavní 

- účelové prodejní plochy 

- přípustné podnikatelské aktivity a výroba nezemědělského charakteru 

v částech areálů zemědělské výroby, kde zanikla hlavní funkce (formou 

využití stávajících objektů – změna funkce) 

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

            - bydlení, rekreace,  

            - nesouvisející občanská vybavenost 

Stavby s výše uvedenými funkcemi je rovněž nepřípustné stavět v PHO 

živočišné výroby zemědělských areálů. 

 

 

Vp -  plochy  výroby,  manipulační  plochy  

 

 Plochy ekologicky čisté výroby, skladů, specifické svým charakterem, 

vlivem výroby, nebo měřítkem objektů. Součástí jsou manipulační plochy, 

odstavné plochy.   

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ mimo funkci hlavní:  

- administrativa, správní budovy, stravování a pod. související s hlavní 

funkcí  

 - ubytování pracovníků  

 - čerpací stanice  PHM  

  

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ :  

 - ostatní funkce nesouvisející s hlavní funkcí  

  - výroba s negativními ekologickými dopady 
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e)  PLOCHY PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

 

 Závazně jsou vymezeny plochy Va - plochy podnikatelských aktivit, Vaz – 

podnikatelské aktivity s možností  specielních aktivit  

 

Va - plochy podnikatelských aktivit 

 

CHARAKTERISTIKA FUNKCE 

         Určené pro drobné podnikání s ekologicky čistou výrobou, pro výrobní 

služby, řemesla. Součástí ploch je veřejná příp. vyhražená zeleň. Parkování 

vozidel uživatelů musí být zajištěno na pozemcích provozovatelů, nebo na 

vyhrazených stáních na veřejných komunikacích. Klást důraz na hodnotu 

architektury nových objektů. 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

          - sklady a pomocné provozy drobného charakteru 

          - podniková administrativa 

          - pohotovostní byty, související vybavenost 

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

         - velké haly s plným pláštěm 

         - rekreace 

         - hromadné bydlení      

         - výroba zatěžující životní prostředí   

 

Vaz - plochy specifických  aktivit 

 

CHARAKTERISTIKA FUNKCE 

         Plochy podnikatelských aktivit s možností  specielních  aktivit – agroturistika.  

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

-  účelové stavby  a pomocné provozy drob. charakteru 

-  chov hospodářského zvířectva 

-  účelové soustředěné ubytování 

-   doplňkové sportovní vybavení 

-   související vybavenost /stravování, občerstvení / 

          

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

         -    velké haly s plným pláštěm 

- velkokapacitní chov dobytka 

- bydlení 

- zařízení občanské vybavenosti jako školství, zdravotnictví apod.  
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f) PLOCHY ZELENĚ 

 

PLOCHY  VEŘEJNÉ  ZELENĚ 

 

        Slouží pro zachování ekologické stability obytného prostředí, pro odpočinek 

obyvatel a rekreaci, jako ochranná a doprovodná zeleň. Tvoří ji veřejná 

prostranství, doplňující zeleň , plochy předzahrádek včetně odpočinkových ploch, 

uliční zeleň. 

 Podporovat přírodní charakter zeleně. 

    Je možno sem umisťovat prvky drobné architektury, vodní plochy, dětská 

hřiště, dětské prolézačky, pískoviště, příslušné účelové stavby (dle konkrétního 

využití ploch), cyklistické a pěší stezky.      

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ : 

          - zástavba mimo liniové stavby (komunikace, sítě) a výše uvedené typy 

staveb 

          - osazování nevhodnými typy dřevin 

 

 

Závazně jsou vymezeny  funkční typy:  

 

 Zh - vyhražená zeleň 

 

          Jedná se o plochy s vyhrazenou funkcí, tj. plocha hřbitova. Hlavní funkcí je 

funkce ochranná, estetická, ekologická. Je možno sem umisťovat stavby daného 

účelu, příslušná provozní zařízení. 

 

Zs -  sídelní zeleň 

 

        Uliční zeleň, zeleň na veřejných prostranstvích, popř. předzahrádkách. 

Hlavní funkcí je funkce estetická, rekreační, ekologická, doprovodná. Podporovat 

přírodní charakter zeleně. Výjimečně přípustná drobná užitková zeleň. 
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PLOCHY UŽITKOVÉ ZELENĚ 

 

 Zu -  užitková zeleň - drobná držba 

          Jedná se o plochy zahrad, luk příp. orné půdy v okrajových částech obce, 

případně v bezprostředním okolí, u nichž se nepředpokládá intenzivní 

hospodaření.  

        Hlavní funkcí je drobná zemědělská činnost převážně pro vlastní spotřebu.  

Plochy "Zu" mohou být i součástí krajiny, plochy ZU ve volné krajině neoplocovat.  

Podmínečně je možná výstavba liniových staveb pro technickou infrastrukturu. 

 Jako doprovodná zeleň mohou být remízky, meze apod. Výjimečně 

přípustné chatky v případě stávajících objektů nebo sevřenější okolní zástavby.  

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

         - intenzivní formy hospodaření 

         - nová výstavba chatek u zahrad ve volné krajině bez předchozího 

posouzení 

- rušení  mezí, remízků a pod. 

 

        

g)  PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  a  DOPRAVY 

 

 Trafostanice, regulační stanice plynu, ČOV, parkoviště, vodojemy a další 

stavby technického vybavení.  

 Jde o plochy k umisťování staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a 

provozování zásobovacích sítí, popř. dopravy (podrobněji kapitola 3 – uspořádání 

technické vybavenosti). 

Plochy dopravy jsou určeny pro umístění a zařízení systému obsluhy obcí.  

Směrně jsou vyčleněny parkoviště,  zastávky autobusu.  
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1.2    K R A J I N N É   Ú Z E M Í   -  nezastavitelné území  

 

Nezastavitelné území obsahuje plochy mimo současně zastavěné území, kde 
zůstává zachován nebo je navrhován účel využití ve prospěch zeleně, vodních 
ploch nebo jiných volných ploch (ZPF) a rovněž takové plochy uvnitř současně 
zastavěného  území.  
 

V plochách  všech funkčních typů území nezastavitelného jsou PŘÍPUSTNÉ: 

 podzemní liniové stavby technické infrastruktury (inženýrské sítě jako 
vodovod, kanalizace, plynovod, horkovod, parovod, kabelové elektrorozvody, 
telekomunikační kabely, …) 

 
VÝJIMEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 

 liniové stavby dopravy 

 nezbytné přístupové a příjezdové komunikace, odstavné a provozní plochy 
pro přímou obsluhu funkční plochy, (zejména chodníky, místní a účelové 
komunikace, parkoviště, obratiště, manipulační plochy), které svým 
významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou dopravní plochou 

 nadzemní liniové stavby technické infrastruktury (jako elektrorozvody apod.)  

 jednotlivé stavby technické infrastruktury, které svým významem a velikostí 
není účelné vymezit samostatnou funkční plochou technické infrastruktury 
(např. trafostanice, regulační stanice, výměníkové stanice, radiokomunikační 
vysílače, základnové telekomunikační stanice a stožáry, malé čistírny 
odpadních vod, přečerp. stanice, úpravny vody, vodojemy, potrubní mosty)  

 malé vodní plochy (které svým významem, velikostí a charakterem není 
účelné vymezit samostatnou funkční plochou) 

 

Plochy krajinného území jsou rozčleněny do následujících funkčních ploch: 

a) produkční krajinná zóna 

b)   přírodní krajinná zóna a lesy 

c)   vodní a vodohospodářské  plochy 

 

a/  PRODUKČNÍ  KRAJINNÁ ZÓNA 

 

Pi - plochy intenzivní zemědělské výroby 

 

     Plochy pro intenzivní hospodaření na ZPF, sloužící produkci zemědělských 

plodin. Jde o plochy orné půdy,  luk a pastvin. 

 Součástí ploch jsou účelové komunikace a cesty, technické sítě a zařízení, 

účelové stavby a zařízení zemědělské výroby, remízky, doprovodná zeleň cest a 

toků, výjimečně při okrajích ploch užitková zeleň. 

 Umístění staveb musí respektovat funkce okolních ploch.  

 Přípustná je změna kultury z orné na trvalé travní porosty, výjimečně 

změna na zahradu, sad. V opodstatněných případech je přípustná změna Pi na 

PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa). 

 Nepřípustné je další zcelování ploch orné půdy, rušení mezí, remízků, 

liniové zeleně, stavby snižující ekologickou stabilitu. 
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Po - plochy intenzivní zemědělské výroby s určitým omezením 

 

Plochy pro hospodaření na ZPF sloužící produkci zemědělských plodin 

s určitým omezením, vyplývajícím z existence chráněných území přírody. Jde o 

plochy orné půdy,  luk a pastvin.  

Plochy pro intenzivní hospodaření na ZPF s omezením dle příslušné 

vyhlášky, popř. hygienického předpisu. U ploch zatěžovaných erozemi omezení 

v druhu pěstovaných plodin, způsobu obhospodařování (orba po vrstevnici). 

 Součástí ploch jsou účelové komunikace a cesty, technické sítě a zařízení, 

účelové stavby a zařízení zemědělské výroby, remízky, doprovodná zeleň cest a 

toků, výjimečně při okrajích ploch užitková zeleň. 

V opodstatněných případech je přípustná změna Po na PUPFL (pozemky určené 

k plnění funkce lesa). 

 Umístění staveb musí respektovat funkce okolních ploch.  

 

  

b)  PŘÍRODNÍ KRAJINNÁ ZÓNA  A LESY 

 

Zk - krajinná  zeleň   

 

          Zóna, která slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot 

území, převažuje přírodní charakter území. Součástí mohou být dřevinné porosty, 

solitery, travní porosty, květnaté louky, skály, mokřady apod.  

 Jedná se o plochy veřejně přístupné. Jsou do ní zahrnuty prvky ÚSES, 

významné krajinné prvky, liniové i plošné interakční prvky (na nelesní půdě), 

ochranná a doprovodná zeleň cest a toků v krajině, remízky, mokřady apod. 

Přípustné je rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území, 

výstavba liniových staveb pro technickou infrastrukturu, cyklistické a pěší stezky, 

drobné sakrální stavby . 

Nepřípustná je výsadba nevhodných dřevin, poškozování půdního povrchu, měnit 

kultury pozemků směrem k nižší ekologické stabilitě, měnit krajinný ráz  území.   

Plochy krajinné zeleně chráněné jiným limitem využití území (PP,ÚSES,VKP) 

podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného limitu. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

         Zvláštní kategorií  jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa. Lesní 

porosty plní hospodářskou, vodohospodářskou, rekreační funkci, ekologickou, 

rovněž pak funkci stabilizační (respektovat lesíky, či části lesa evidované jako 

významné krajinné prvky, části lesů jako součást ÚSES).  Hospodaření v lesích 

se řídí zvláštními předpisy (lesní zákon  289/1995 Sb.). 

Přípustné jsou stavby pro lesní hospodářství.  
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c)  VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY 

 

Jde o plochy toků, vodních nádrží a rybníků. 

Mají důležitou krajinotvornou funkci. Vodní toky a plochy chráněné 
ochranným režimem (ÚSES, chráněná území, vodní plochy se zvláštní ochranou - 
např. ochranné pásmo zdrojů pitné vody apod.) podléhají rovněž regulačním 
podmínkám příslušného ochranného režimu. Pokud se na ně tento režim 
nevztahuje mohou být využívány rekreačně a hospodářsky. 

Přípustné jsou  stavby  a zařízení sloužící pro účely  spojené s ochranou a  

využíváním vodních zdrojů  a vodohospodářské účely.  

Na vodní plochy se vztahují zvláštní předpisy (vodní zákon 254/2001 Sb.). 
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II.2.  DOPRAVA  

 

Závazně jsou vymezeny zásady uspořádání dopravy, které vytvářejí  

předpoklady  pro přiměřenou  dopravní obsluhu území.  

Závazně nejsou vymezeny polohy tras, které je možno  zpřesňovat na 

základě podrobnější dokumentace.     

 

Zásady uspořádání dopravy (regulativy): 

a/  Úprava průtahu silnice II/373 centrem Luké – preferovat návrh umístění 
malých okružních křižovatek (na příjezdu od Hvozdu, v centru obce) pro 
nucené zpomalení průjezdu obcí a zvýšení bezpečnosti dopravy , dořešení 
chodníků podél průtahu.  

b/  Součástí nově navrženého využití ploch musí být dopravní řešení vč. 
parkování a odstavení vozidel. 

c/ Stávající místní komunikace postupně  upravovat do normových parametrů, vč. 

výhyben a obratišť na jednopruhových a slepých MK. 

d/ Síť účelových komunikací doplnit tak, aby byly omezeny jízdy zemědělské 
techniky a těžké dopravy po MK. 

e/ Doplnit  systém komunikací pro  pěší, u MK  řešit šířkové rezervy pro pruh 

pěšího provozu. 

f/ Pro zlepšení situace v odstavení vozidel v parkování využít rezervy volných  
ploch, st. parkování vybavit SDZ. Normou požadované parkovací potřeby 
podnikatelských aktivit musí investoři řešit na svých pozemcích. 

g/ Autobusové zastávky vybavit  zastávkovými pruhy a výbavou dle ČSN 73 

6425 vč. nástupišť a pěších přístupů, řešit rovněž změnu umístění v souladu 
s ČSN 73 6425.. 

h/ Stanovená silniční ochranná pásma (pro komunikace II. a III. třídy) a 

rozhledové  trojúhelníky  považovat  za  nepřekročitelné regulační prvky pro 
jakékoliv nové pozemní objekty. 

i/  Připojení navrhovaných ploch řešit v souladu s § 12 zákona o pozemních 
komunikacích, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 
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II.3.   USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI  

 

Závazně jsou vymezeny trasy systémů, které  vytvářejí  předpoklady  pro obsluhu 

území všemi druhy médií. 

Závazně není vymezeno vedení  tras, které je možno  zpřesňovat na základě 

regulačních plánů, generelů nebo podrobnější dokumentace. 

Dodržovat ochranná pásma: 

o STL plynovodu 

o  vodovodních a kanalizačních řadů 

o vedení VVN, VN, NN, trafostanic 

o podzemních telekomunikačních vedení 

o vodních zdrojů  

o respektovat navrhované OP ČOV 

VODOVOD 

Luká 

- stávající systém zásobování obce pitnou vodou z vlastního vodojemu                 

a vlastních zdrojů včetně rozvodného systému zůstane zachován. 

 - stávající systém zásobování areálu ZD vodou z vlastního vodojemu a vlastního 

zdroje zůstane zachován 

-  postupně bude rozšiřována síť do navrhovaných lokalit z rozvodné sítě obce 

Javoříčko 

- stávající systém zásobování sídla pitnou vodou z vlastního vodojemu                  

a vlastního zdroje včetně rozvodného systému zůstane zachován. 

-  postupně bude rozšířována síť do navrhovaných lokalit z rozvodné sítě obce 

 

Ješov 
-   zásobování sídla bude řešeno přívodním řadem z vodovodu Pomoraví 

-   bude vybudován VDJ a rozvodná síť v sídle 

 

Březina 
-  sídlo bude zásobováno z vodovodního systému obce Javoříčko  

-  bude vybudována ČS a rozvodná síť v sídle 

 

Střemeníčko 
-  systém zásobování sídla z vlastního vodojemu a vlastního zdroje včetně 

rozvodného systému zůstane zachován 
-  postupně bude rozšiřována síť do navrhovaných lokalit z rozvodné sítě obce 
 

Veselíčko 
-  stávající systém zásobování sídla z vlastních zdrojů zůstane zachován 
-  / výhledově je uvažováno s napojením na zdroj Luká / 
 



    21 

KANALIZACE 

 

Luká 
- likvidace odpadních  vod bude řešena oddílným systémem vybudováním 

oddílné kanalizace  
- v obci bude nově vybudována  splašková kanalizace včetně ČOV 
- v obci bude dobudována dešťová kanalizace  
- u ČOV je uvažováno s územní rezervou do poloměru 100 M pro 

ochranné pásmo 
 

Javoříčko 
-  likvidace odpadních  vod bude řešena oddílným systémem vybudováním 

oddílné kanalizace  
- v sídle bude nově vybudována  splašková kanalizace včetně ČOV 
- v sídle bude dobudována dešťová kanalizace  
- u ČOV je uvažováno s územní rezervou do poloměru 50 M pro ochranné 

pásmo 
 

Ješov 
         -      likvidace odpadních  vod bude řešena oddílným systémem vybudováním 

oddílné kanalizace  
- v sídle bude nově vybudována  splašková kanalizace včetně ČOV 
- v sídle bude dobudována dešťová kanalizace  
- u ČOV je uvažováno s územní rezervou do poloměru 50 M pro ochranné 

pásmo 
 

Březina 
         -      likvidace odpadních  vod bude řešena oddílným systémem vybudováním 

oddílné kanalizace  
- v sídle bude nově vybudována  splašková kanalizace včetně ČOV 
- v sídle bude dobudována dešťová kanalizace  
- u ČOV je uvažováno s územní rezervou do poloměru 50 M pro ochranné 

pásmo 
 

Střemeníčko 
         -      likvidace odpadních  vod bude řešena oddílným systémem vybudováním 

oddílné kanalizace  
- v sídle bude nově vybudována  splašková kanalizace včetně ČOV 
- v sídle bude dobudována dešťová kanalizace  
- u ČOV je uvažováno s územní rezervou do poloměru 50 M pro ochranné 

pásmo 
 

Veselíčko 
         -      likvidace odpadních  vod bude řešena oddílným systémem vybudováním 

oddílné kanalizace  
- v sídle bude nově vybudována  splašková kanalizace včetně ČOV 
- v sídle bude dobudována dešťová kanalizace  
- u ČOV je uvažováno s územní rezervou do poloměru 50 M pro ochranné 

pásmo 
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PLYN 

Stávající systém zásobování obce Luká a Ješov zemním plynem zůstane 
zachován a je vyhovující i do budoucna.  Výhledově se počítá s rozšířením a 
dookruhováním místní plynovodní sítě do lokalit   řešených k zástavbě  v rámci 
návrhu ÚPn. 

U ostatních sídel se s plynofikací neuvažuje 
               

ENERGETIKA 

   Obce Luká, Březina, Javoříčko, Ješov, Střemeníčko a Veselíčko jsou 
zásobovány elektrickou energií z venkovního vedení VN č.320, které je napájeno 
z rozvodny 110/22 kV Červenka. Hlavní trasa vedení č.320 je po celkové 
rekonstrukci. Přenosové schopnosti linky č.320 nejsou využity až do maxima a 
tudíž je možno přenést i zvýšený odběr, který se v lokalitě může vyskytnout v 
době platnosti tohoto ÚPN obce. 

      V návrhu je uvažováno s  úpravami zařízení VN 22 kV, které zajistí napájení 
nové výstavby v rozvojových lokalitách. Nové kabelové rozvody z upravených 
zařízení (trafostanic) budou zřizovány podle potřeby k nově navrhovaným 
lokalitám.                                   

Nutno respektovat ochranná pásma energetických vedení a stanic. 

Veřejné osvětlení rozšiřovat podle potřeb nové výstavby v jednotlivých 
navržených lokalitách. 
 
 

SPOJE 

Pro  zajištění telefonizace obce byla v uplynulých letech provedena výstavba 
digitální ústředny ve Slavětíně, rekonstrukce místní telekomunikační sítě a 
pokládka dálkového optického kabelu. 

- pro zajištění telefonizace jednotlivých nových lokalit pro bydlení i podnikání  
provádět pouze připojení na novou telefonní síť podle pokynů správce sítě. 

- pro zlepšení možnosti příjmu televizního signálu zvážit možnost vybudování 
televizních kabelových rozvodů 
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II.4. OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY A ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABILITY,  LOŽISEK NEROSTŮ 

 

 Při funkčním využití území je nutno: 

 

a) chránit před poškozováním a ničením lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy, remízky, 

meze apod. Zajistit podmínky jejich obnovy a nepřipouštět ohrožení nebo oslabení 

jejich  stabilizační funkce. Dále chránit stromy, keře a trvalé travní porosty rostoucí 

mimo les. 

Dodržovat principy ochrany přírody a krajiny stanovené zákonem č.14/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny. 

 

b) respektovat národní přírodní rezervaci Štraněk, včetně ochranného pásma a zásady 

hospodaření na území přírodní rezervace 

 

c) respektovat zásady hospodaření na území PP Kladecko – Javoříčko – Bouzov 

 

d) respektovat zásady pro evropsky významnou lokalitu Špraněk stanovenou nařízením 

vlády č. 132/2005 Sb. pod označením CZ0714080 (kód lokality) 

 

e)  respektovat  VKP dle výše uvedených principů 

 

f) Na plochách územního systému ekologické stability se zakazuje měnit kultury s vyšším 

stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Je 

zakázáno zde povolovat jakékoli stavby s výjimkou liniových (pro dopravu, technické 

vybavení, úpravy toků ...). Případné zásahy do ÚSES musí být projednány s orgánem 

ochrany přírody. 

 

g) Je nutno respektovat ochranné pásmo lesa 50 m od jeho okraje. Stavby v ochranném 

pásmu lesa povolovat jen se souhlasem orgánu státní správy lesního hospodářství. 

 

h) Na plochách ohrožovaných erozí zrealizovat liniové i plošné interakční prvky, 

zrealizovat zatravnění a dodržovat zde předepsaný režim pro obhospodařování 

pozemků. Udržovat a čistit systém odvodňovacích příkopů, aby byla zajištěna jejich 

funkčnost. 

 

i) Respektovat stávající trasy vodních toků, včetně stávajícího hlavního odvodňovacího 

zařízení na k.ú. Luká a Ješov. Provádět údržbu a čištění vodních toků. Podél vodních 

toků respektovat manipulační pásy v šířce 6m podél břehových hran, aby byl umožněn 

přístup k tokům. Neuvažovat s regulováním toků. 

 

j) Respektovat výhradní ložisko vysokoprocentního vápence v Javoříčku (CHLÚ) č. 3 

064000 a ložisko vápence Hvozdečko – Holý vrch č. 3 180100. Po vyhlášení PP bude 

u ložiska v Javoříčku pro možnost těžby a její rozsah nezbytný souhlas orgánu 

ochrany přírody.  
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II.5.  OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ 

 

Dodržovat ustanovení daná zákonem č. 20/1987 o státní památkové péči. 
Udržovat urbanistickou strukturu a charakter původní venkovské zástavby. Při 
rekonstrukcích dodržovat měřítko a charakteristické prvky původní kvalitní 
architektury (např. okna, typy fasád, krytiny a pod.).  

 
Je nutno zachovat a chránit všechny nemovité kulturní památky i památky 
místního významu (dodržet stanovený režim ochrany památek). 

 

1) Do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou zapsány 

tyto objekty: 

 

 Kamenný kříž (k.ú. Luká),  významný prvek v krajině  
 

 Památník obětí II.světové války v Javoříčku – národní kulturní památka 
(k.ú. Javoříčko), významná památka protifašistického  odboje  

 

 Dřevěný kříž  (k.ú. Střemeníčko) 
 

2) Do Seznamu nemovitých kulturních památek místního významu jsou 

zařazeny tyto  objekty:  

 
Březina   

 Kaple sv. Cyrila a Metoděje na návsi 

 Zřícenina hradu Špránek v blízkosti Javoříčských jeskyní  

 Kamenný kříž na návsi před kaplí  

 Pomník Antonína Švehly 
 
Javoříčko  

 Kamenný kříž u silnice do Veselíčka 

 Kamenný kříž u č.p. 10 
 
Ješov 

 Dřevěný kříž za obcí 

 Kamenný kříž u č.p. 37 

 Pomník obětem světových válek před č.p. 29  
 

Luká  

 Kamenný kříž na návsi 

 Farní kostel sv. Jana Křtitele na návsi 

 Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 

 Pomník T.G. Masaryka na návsi 

 Litinový kříž za obcí 

 Kamenný kříž na hřbitově 

 Kamenný kříž u hřbitova 

 Pomník obětem 1. světové války na hřbitově  
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Střemeníčko  

 Kaple sv. Jana Křtitele na návsi 

 Kamenný kříž na návsi, u kaple sv. Jana Křtitele 

 Chrám sv. Václava, pravoslavný chrám  

 Hasičská zbrojnice u č.p. 47 

 Pomník T.G. Masaryka  v blízkosti chrámu sv. Václava 
 
Veselíčko  

 Kaple Panny Marie na návsi  

 Boží muka u silnice do Javoříčka  

 Kamenný na návsi, u kaple Panny Marie 

 Pomník pražského jara na návsi 
 
 

Řešení územního plánu výše jmenované památky respektuje.  

Pozn.: Podrobnější popis památek je doložen v textové části A. 
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II.6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

a) Z hlediska ovzduší: 

 -  je nutno respektovat zákon 86/2002 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

- nepovolovat výstavbu nových zdrojů emisí, která by měla za následek 

zhoršení kvality  ovzduší 

- při vytápění používat kvalitní paliva, tím se snažit snižovat množství emisí 

vznikajících spalováním nehodnotných paliv 

- cíleně preferovat a zavádět spalování biohmoty ve formě dřeva, pilin, 

štěpků a slámy 

 

b) Z hlediska čistoty vod: 

         - respektovat  zásady hospodaření v OP vod 

- uvažovat s vybudováním splaškové kanalizace v Luké a všech jejich 

částech včetně ČOV 

- respektovat  zákon o vodách (vodní zákon 254/2001 Sb.) 

         - v okolí vodních toků omezit používání hnojiv, kejdy apod. 

         - podél toků udržovat  zatravnění, udržovat a dosázet doprovodné břehové 

porosty 

         - neuvažovat s regulováním toků, zatrubňováním 

 

c) Do území hygienických ochranných pásem  (OP zemědělské výroby, ČOV) 

nelze umisťovat bydlení, rekreaci (vyjma ploch agroturistiky), zařízení 

občanského vybavení (školy, zdravotnické stavby atd.), apod.  OP živočišné 

výroby jsou stanovena jako maximální. Počet ks dobytka je nutno podřídit 

tomuto pásmu.  

 

d) Provozy s nadměrnou hlučností  neumisťovat v obytné zástavbě. Plochy pro 

výrobu musí být řešeny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 502/2000 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

e)  Dodržovat  systém separovaného sběru TKO. 

 

f) Do OP  hřbitova š. 100 m  neumisťovat rušivé provozy. 

 

g) V případě lokality B8 provést taková stavební opatření, která budou eliminovat  

hluk z dopravy 

 

h) Provést rekultivaci starých zátěží. 
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II.7.  OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO  PŮDNÍHO  FONDU 

 

a) je nutno respektovat zákon 334/1992 Sb. O OCHRANĚ ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU. 

 

b)  chránit ZPF, ucelenost pozemků udržovat v rovnováze s  požadavky na řešení 

krajiny ( ÚSES, interakční prvky, meze,remízky) 

 

c) zajistit přístup k obhospodařovaným pozemkům účelovými komunikacemi 

 

e) při  záborech půdy nenarušit odtokové  poměry v území 

 

f) v opodstatněných případech (např. u půd s nízkou bonitou, u půd ohrožených 

erozí…) lze připustit převod ZPF na PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí 

lesa).  
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ČÁST  III  -  Veřejně prospěšné stavby 
 

Jako veřejně prospěšné stavby jsou navrhovány :  

DOPRAVA  

- nové napojení D1 komunikace III/4481 na komunikaci II/373 v centru obce 
Luká – preference řešení prostřednictvím malé okružní křižovatky  

- vybudování západního dopravního propojení v Luké D2 u obytných lokalit B1, 

B2 prodloužení místní komunikace D3 k lokalitě B3 na západě obce Luká 

- vybudování parkoviště P1 u lokality Z4 pod stávající DPS v Luké 
- vybudování pěšího propojení od nově navrhovaného parkoviště P1 ke 

stávajícímu přístupu k DPS v Luké 

- vybudování místní komunikace D4 k nově navrhované lokalitě B7 obytné 
zástavby v centru Luké 

- vybudování obslužných účelových komunikací D5, D6 k bývalému 
zemědělskému areálu a nově navrhovaným plochám Z5 ve Střemeníčku 

- vybudování komunikace D7 k obytným lokalitám na východě Javoříčka  

- vybudování malé okružní křižovatky D8 na komunikaci II/373 v západní části 
obce u příjezdu od Hvozdu, na kterou bude napojena komunikace D2 k novým 
obytným lokalitám, případně komunikace D3 severně od okružní křižovatky 

- v rámci realizace D8 vybudování pěší trasy v severojižním směru přes 
komunikaci II/373. 

 

PLYNOVOD  

- dobudování distribuční  sítě v obci Luká a části Ješov do navrhovaných lokalit 
/ dle grafické části /       

 

VODOVOD  

Luká 
- rozšíření vodovodu do navrhovaných lokalit / dle grafické části / 
 

Ješov 
- vybudování vodovod. přivaděče vodovodu Pomoraví z VDJ Měrotín 
- vybudování VDJ a čerpací stanice na JV Ješova 
- vybudování zásobovacích řadů v Ješově ( i pro navrhované lokality ) 
 

Javoříčko 
- rozšíření vodovodu do navrhovaných lokalit / dle grafické části / 
 

Březina 
- stavba zahájena-předpoklad dokončení r. 2005 
- dobudování vodovod. přivaděče z vodovodu Javoříčko od Javoříčka 
- dobudování čerpací stanice Březina na severu od Březiny 
- dobudování zásobovacích řadů v Březině 

 

Střemeníčko 
- rozšíření vodovodu do navrhovaných lokalit / dle grafické části / 
 

Veselíčko 
- výhledově napojení na výtlačný řad vodovodu Luká 
- výhledově vybudování VDJ Veselíčko na JZ od Veselíčka 
- výhledově vybudování zásobovacích řadů ve Veselíčku 
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KANALIZACE  
 

Luká 
- vybudování splaškové kanalizace v obci včetně ČS ( dle grafické části ) 
- vybudování ČOV na jihu obce 
- dobudování dešťové kanalizace do navrhovaných lokalit 

Ješov 
- vybudování splaškové kanalizace v obci ( dle grafické části ) 
- vybudování ČOV na SZ obce 
- dobudování dešťové kanalizace do navrhovaných lokalit 

Javoříčko 
- vybudování splaškové kanalizace v obci ( dle grafické části ) 
- vybudování ČOV na Z obce 
- dobudování dešťové kanalizace do navrhovaných lokalit 

Březina 
- vybudování splaškové kanalizace v obci ( dle grafické části ) 
- vybudování ČOV na S obce 
- dobudování dešťové kanalizace do navrhovaných lokalit 

Střemeníčko 
- vybudování splaškové kanalizace v obci ( dle grafické části ) 
- vybudování ČOV na J obce 
- dobudování dešťové kanalizace do navrhované lokality 

Veselíčko 
- vybudování splaškové kanalizace v obci ( dle grafické části ) 
- vybudování ČOV na S obce 
- dobudování dešťové kanalizace do navrhované lokality 

 
 

ENERGETIKA  

- Realizace prodloužení vedení VN 22 kV (přípojka pro trafostanici) a 
realizace velkoodběratelské trafostanice pro návrhovou plochu A1 v Luké, 
kapacitně dle potřeb nového areálu 

- Realizace nové trafostanice (velkoodběratelské) a realizace venkovní 
přípojky pro tuto trafostanici v Javoříčku pro návrhové plochy R1, R2 

- Realizace nové distribuční trafostanice pro nově navrhované lokality B1, B2, 
B3 pro bydlení v západní části obce Luká 

- Realizace nové distribuční trafostanice pro nově navrhovanou lokalitu B8 v 
Ješově 

- výstavba nové trafostanice a výstavba nové venkovní přípojky pro tuto 
trafostanici v Březině (návrhové plochy RB3, RB4) 

- výstavba nové trafostanice a výstavba nové venkovní přípojky pro tuto 
trafostanici ve Střemeníčku (návrhová plocha RB5) 

- nové kabelové vývody NN z trafostanic /jak je popsáno v textové části/ pro 
jednotlivé návrhové lokality 

- veřejné osvětlení rozšiřovat podle potřeb nové výstavby v jednotlivých 
navržených lokalitách. 
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SPOJE 

- rozšiřování místní telefonní sítě podle potřeby nové výstavby 

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST, VODNÍ PLOCHY 

- rekreační plocha O1 v katastrálním území Luká (funkční typ Os) s hlavním 
prvkem vodní plochy – rekreační rybník (přírodní koupaliště) 

 

 

 

NÁVRH STAVEBNÍ UZÁVĚRY    
 

- p.č. 27, 126/2, 80, 44, 899/15, 899/5  - uvolnění prostoru v centru obce 
 Luké pro řešení centrálního prostoru v obci s veřejnou  zelení a 
autobusovými zastávkami  

 
- p.č. 13/2  řešení příjezdové komunikace k  lokalitě pro bydlení B7 v Luké  
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ČÁST IV. - SMĚRNÁ ČÁST REGULATIVŮ 

 
Řešení ostatních částí územního plánu výslovně neuvedených v částech II. a III. 

těchto regulativů je směrné. 

O úpravách směrných částí ÚPn obce rozhoduje podle  zákona č. 50/76 ve znění 

pozdějších předpisů pořizovatel územně plánovací dokumentace (orgán 

územního plánování). 

 

 

ČÁST V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

l) Územně plánovací dokumentace se po schválení a vyhlášení Obecním 

zastupitelstvem v Luké stane ve své závazné části obecně závazným platným 

předpisem. 

 

2) Případné změny závazné části územního plánu obce Luká musí schválit dle 

zákona 50/76 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 135/2001 sbírky   

zastupitelstvo obce Luká . 

 

3) Dokumentace územního plánu  obce Luká bude uložena na Obecním úřadu 

v Luké, na příslušném stavebním úřadě  a  na MÚ Litovel, odboru výstavby 

(pověřen obcí zajištěním pořízení ÚPn). 

 

 

 

 


