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I.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  
 

I.a  
Úvod, důvody pro pořízení ÚPd 

 
Obec Luká doposud neměla zpracovanou žádnou Úpd dokumentaci, takovou, 

která by účinně zabezpečovala funkčnost využívání území, stanovovala zásady jeho 
organizace a vytvářela předpoklady pro soulad všech funkcí v území. Cílem ÚP 
dokumentace obce je dosažení spolupůsobení jednotlivých funkcí území, navržení 
nových ploch, rozvoj při respektování optimální prostorové organizace kulturně 
historických hodnot, vytvoření základního nástroje pro rozvoj a řízení obce.  

Průzkumy a rozbory byly zpracovány v prosinci 1994. ÚHZ obce nebyly 
schváleny. P+R byly jedním z podkladů při vypracování studie.  

V roce 2000 byla vypracována studie v rozsahu konceptu územního plánu obce. 
 Dne  14.9. 2005 bylo schváleno zastupitelstvem zadání návrhu územního plánu 

a předáno zpracovateli. 
V souladu s ust. § 21 odst. 6 stavebního zákona bude upuštěno od zpracování 

konceptu, protože řešení bylo prověřeno urbanistickou studií projednanou podle ust. 
§  21 odst. 2 a 4 stavebního zákona. Je-li podkladem pro vypracování návrhu 
územního plánu urbanistická studie projednaná jako koncept územního plánu, musí 
zadání splňovat i funkci souborného stanoviska podle ust. § 21 odst. 5 stavebního 
zákona.   
 

Návrhovým obdobím územního plánu je rok 2015. 
Časový horizont návrhového období nemusí nutně znamenat realizaci všech 

navržených záměrů, ale hájení ploch pro účel daný navrženým funkčním využitím, 
včetně regulativů a limitů využití území. 

Pokud by došlo k vyčerpání všech návrhových ploch ještě před koncem 
návrhového období, bude nutné zpracovat novou ÚPD ještě v době návrhového 
období. Naopak, pokud plochy navržené územním plánem nebudou vyčerpány a 
celková koncepce se ukáže jako vyhovující i pro další období, může dojít 
k prodloužení návrhového období. 
 

 
I.b  
Hlavní cíle řešení  
 

 Územní plán komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho 
organizace a koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Tím 
vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o 
životní prostředí a na ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. 

 

 Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, 
případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní 
regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce. V územním 
plánu obce se vyznačí hranice současně zastavěného území obce. 
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 Hlavní cíle rozvoje území obce Luká jsou:  
- navrhnout plochy pro rozvoj obytné zástavby v návaznosti na stávající 

zastavěné území obce 
- navrhnout plochy pro doplnění občanského vybavení 
- navrhnout plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti výroby, 

služeb a cestovního ruchu 
- řešit dopravní problémy 
- navrhnout chybějící technickou infrastrukturu a rozšíření sítí technické 

infrastruktury v rozvojových lokalitách 
- navrhnout opatření v oblasti péče o životní prostředí a zabezpečit 

ochranu přírodních, historických a kulturních hodnot území 
- v rámci celého k.ú. vymezit plochy pro ÚSES a  aktivity v krajině dát  do 

souladu se zájmy  ochrany přírody.  
 

I.c  
Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací 
dokumentace a návrhu územního plánu obce, podklady pro zpracování  
 
Obec Luká doposud neměla zpracovanou žádnou Úpd dokumentaci (podrobněji viz. 
bod I.a) 
 
Řešené území je z hlediska širších vztahů součástí území řešeného územním 
plánem velkého územního celku (ÚPn VÚC) Olomoucké aglomerace, který byl 
schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16. 7 . 1997 a jehož závazná část byla 
vyhlášena nařízením vlády č. 212 ze dne 16. 7. 1997. 
Dle ÚPn VÚC Olomoucké aglomerace je třeba respektovat:  
- návrh regionálního územního systému ekologické stability 
- chráněné ložiskové území 
- řešeným územím prochází trasa linky VVN 400kVA 
- vodovodní řad – návrh  
- zvlášť chráněná území – státní  přírodní rezervace  Špraněk  
- navrhované rozšíření přírodního parku Kladecko – Javoříčko – Bouzov  
- evropsky významnou lokalitu Špraněk 
- poddolovaná území u Javoříčka a Březiny  
 
Dále je třeba zohlednit 1. změnu ÚPn VÚC Olomoucké aglomerace. 
 
Seznam podkladů a literatury  
  
Pro návrh ÚPn obce byly převzaty informace čerpané z podkladů použitých při 
zpracování urbanistické studie (= konceptu).  
 
- Sekční listy v měřítku 1 :2880 (Geodézie Šternberk)  
- Státní mapa 1:5000 – odvozená  
- Základní mapa 1:10000 s vrstevnicovým systémem  
- ÚPn VÚC Olomoucká aglomerace, 1. změna VÚC  
- Program odpadového hospodářství obce Luká (ORIS s.r.o., Olomouc, 1992) 
- ÚTP NR – R  ÚSES ČR  
- Generel lokálního ÚSES pro k.ú. Ješov, Luká, Slavětín a Vilémov (HELP 

FOREST  Olomouc, ing. Lekeš, Olomouc, 09/1994) 
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- Generel lokálního ÚSES pro k.ú. Březina, Hradečná, Javoříčko, Kovářov, 
Měrotín, Pateřín, Střemeníčko a Veselíčko, Lesprojekt Olomouc, ing. Humplík, 
Olomouc, 10/1994).  

- Přehledná geologická mapa 1:200000 – list Olomouc,  
- Biogeografická mapa ( Raušer J., Zlatník A.) 
 
- Ústřední seznam nemovitých kulturních památek ČR, okres Olomouc (Památkový 

ústav Olomouc)  
- Seznam nemovitých kulturních památek místního významu okresu  Olomouc  

(Památkový ústav Olomouc) 
- Statistické lexikony, údaje sčítání lidu z. r. 2001  
- Významné krajinné  prvky  
- Odvozená  mapa  radonového  rizika  
- Územní generel cykloturistických tras -  UDIMO  Ostrava  - 02/1998 
- Turistická mapa 
- Poddolovaná  území – Olomoucká  oblast  MŽP  ČR  
- mapy  ložiskové ochrany  
 
- digitální katastrální mapa obce Luká 
 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje schválený usnesením 

Rady Olomouckého kraje UR/83/47/2004 ze dne 26.8.2004, který je podkladem 
pro zpracování ÚPD /viz ust. § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů/. 

 
- příloha č.1 k nařízení Olomouckého kraje č. 3/2004 „Integrovaný program 

snižování emisí Olomouckého kraje“ 
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I.d 
Vyhodnocení splnění zadání územního plánu obce 
  

 Zadání, které bylo definováno body A – P v textové podobě bylo zpracováním 
Úpn obce  Luká splněno 

 

 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, orgánů územního 
plánování sousedních územních obvodů a námitek a podnětů k zadání 
územního plánu obce Luká: 

 
Dotčené orgány státní správy: 
 

Název 
Obsah připomínky Způsob řešení 

KÚOK, odbor strateg. 
rozvoje kraje 

Po ukončení projednávání předložit  
k posouzení a vydání SNOP 

Na vědomí 

KÚOK, odbor ŽP a 
zemědělství 

Návrh Zadání není nutno posuzovat  z 
hlediska vlivů na ŽP. 

Na vědomí 

KÚOK, odbor dopravy a SH Připojení navržených ploch řešit v 
souladu s §12 zák. o poz. komunikacích, 
ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. U silnic a 
místních komunikací uvést jejich 
navrženou kategorii. Při návrhu doprav. 
řešení vycházet z výsledků celostátního 
sčítání dopravy v r.2000 (ŘSaD Brno).V 
graf. části ÚP vyznačit rozhledové 
trojúhelníky na významných 
křižovatkách poz. komunikací a ochr. 
pásma komunikací.  
 
Pro inf. přehled stáv.poz. komunikací: 
II/373 v úseku Slavětín-Luká-Hvozd 
III/37333 Ješov-průjezdná 
III/37334 Luká-spojka 
III/37335 Luká-Veselíčko-Javoříčko-
Střemeníčko-Slavětín 
III/37336 Veselíčko-Březina 
III/37337 Javoříčško-průjezdná 
III/37338 v úseku Luká-Vojtěchov 
III/4481 v úseku Polomí-Luká 
 
 

akceptováno 

KÚOK, odbor kultury a 
pam. péče 

Opravit název seznamu památek na 
"Ústřední seznam kulturních památek 
ČR" . 
Uvést správný název národní kulturní 
památky: "Památník obětí II. světové 
války v Javoříčku" a   tuto památku ve 
výkresu limitů zřetelně označit. 

doplněno 

MŽP ČR – odbor výkonu 
státní správy VIII, Olomouc 

Bez vyjádření. - 

MZe ČR, Zemědělská 
agentura a pozemkový 
úřad, odd. pozemkový úřad 

Do návrhu ÚP zapracovat připomínku, že 
v rámci návrhu pozemkové úpravy může 
dojít k lokálním úpravám ÚPO dle návrhu 
společných zařízení ve smyslu § 9 zák.č. 
139/2002 Sb., a to zejména s ohledem 
na stanovištní a majetkoprávní poměry. 

doplněno 
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MDS ČR, odbor dopr. 
politiky, mezinár. vztahů a 
ŽP, Praha 

Bez vyjádření. - 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Praha 

Respektovat ložisko vysokoprocentního 
vápence Javoříčko ( CHLÚ) č. 3 064000 
a ložisko vápence Hvozdečko-Holý vrch 
č. 3 180100. 

Respektováno, doplněno 

Ministerstvo informatiky, 
Praha 

Bez vyjádření. - 

Český telekomunikační 
úřad, Praha 

Bez vyjádření. - 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Praha 

Bez připomínek. - 

MěÚ Litovel, odbor ŽP 
a) orgán ochrany přírody  
b) z hlediska nakládání 
s odpady 
c) vodoprávní úřad 
d) orgán ochrany ZPF 
e) orgán  ochrany lesů 

 
Bez připomínek. 
Bez připomínek. 
 
Bez připomínek. 
Bez připomínek. 
Bez připomínek. 

 
- 

MěÚ Litovel,  odbor MH a 
SI – odd. památkové péče 

Bez vyjádření. - 

HZS OK, ÚP Olomouc Z hlediska PO: bez připomínek. 
Z hlediska IZS:do návrhu ÚPO doplnit 
text. i graf. část  v souladu s vyhl.č. 
380/2002 Sb., §20. (používat termín 
"improvizované úkryty") 

Doplněno v textu 

Krajský hygienik Olomouc Lokality V obci Luká B-1,B-3,B-4,B-5 řešit 
v návaznosti na komunikaci II/373 a lok. 
B-2 v návaznosti na silnici III/4481, v obci 
Veselíčko řešit lok. RB3 ve vztahu ke 
komunik. III/37335, v obci Javoříčko řešit 
lok. B-11 ve vztahu ke komunik. 
III/37335, v obci Ješov řešit lok. B-8 ve 
vztahu ke komunik. II/373 - tj. vyhodnotit 
vliv těchto komunikací na zde 
plánovanou bytovou výstavbu. 

Akceptováno (část 
doprava) 

VUSS Olomouc Bez připomínek. - 

SDC s.o. Praha,  Odbor 
provozuschopnosti a 
rozvoje 

Bez připomínek. - 

Generální ředitelství ČD 
Praha 

Bez připomínek. - 

ZVHS, ÚP Olomouc Respektovat  vodní tok Javoříčka a hlavní 
odvodňovací zařízení na k.ú. Luká a 
Ješov ve správě ZVHS, včetně 
provozních a manipulačních pásem pro 
údržbu v š.6m od břehové hrany. 

Na vědomí, doplněno 
v textu 

Státní plavební správa 
Praha 

Bez připomínek. - 

Úřad pro civilní letectví 
Praha 

Bez připomínek. - 

Obvodní báňský úřad 
v Brně 

Bez připomínek. - 

Policie ČR DI Olomouc Bez vyjádření. - 

Státní energ. inspekce, OI 
Olomouc 

Bez připomínek. -  

Krajská veterinární správa 
Olomouc 

Bez vyjádření. - 
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Ostatní organizace a správci inž. sítí: 
 

Název: Obsah připomínky: Způsob řešení: 
KÚOK,odbor soc. věcí Bez vyjádření. - 

ŘSaD, pracoviště Brno V text. části chybí celkový výčet  silnic 
procházejících řešeným územím. Dále 
bez připomínek. 

Doplněno (část doprava) 

Centrum dopr. výzkumu 
Brno 
 

Vycházet z vyjádření ŘSaD Brno a KÚOK 
Ol. kraje, odboru dopravy a SH. 

- 

ČD s.o., DDC o.z., Stavební 
správa Olomouc 

Bez připomínek. -. 

Národní památkový ústav, 
Olomouc 

Bez připomínek. Doporučeno doplnit 
seznam místních památek. 

Doplněno v grafické i 
textové části 

Povodí Moravy s.p. Brno Záměr není v rozporu se SVP. 
Upozornění: 
V ÚP uvést, jakým způsobem bude 
zajištěno nezhoršení odtokových poměrů 
a vymezit prostory pro potřebná 
technická opatření 
Realizace nové zástavby je podmíněna 
řádným odkanalizováním. 
V text. i graf. části ÚP uvést názvy toků a 
jejich správců. 
Ust.§49 vodního zákona. 
Upřednostnit protierozní opatření. 
Dle místních podmínek řešit problematiku 
extravilánových vod. 

Akceptováno, doplněno 

Agentura ochr. přírody a 
krajiny, Ol. 

Bez vyjádření. - 

Pozemkový fond ČR, ÚP 
Olomouc 

Bez vyjádření. - 

SME a.s. Ostrava  RZ 
Přerov 

Bez vyjádření. - 

Český Telecom a.s., oblast 
Morava – odd. úz. plánu  

Bez vyjádření. - 

České Radiokomunikace 
s.s. Praha 

Bez připomínek. - 

SMP a.s. Ostrava, PO 
Olomouc 

SMP zde neprovozuje plyn. zařízení. - 

JMP a.s. Brno Respektovat stávající plyn. zařízení, vč. 
jeho ochr. a bezpeč. pásem v souladu se 
zák.č.458/2000 Sb.  
Zakreslit stávající plyn. zařízení do 
návrhu ÚPO. Případné napojení nových 
lokalit na stávající plyn. zařízení předem 
konzultovat. 

Akceptováno, doplněno 
 

Lesy ČR s.p., Hradec 
Králové 

Bez vyjádření. - 

 
Vlastník dotčeného pozemku a stavby: 
 

Název Obsah připomínky: Způsob řešení: 
- - - 

 
Orgány územního plánování sousedních obvodů: 
 

Název: Obsah připomínky: Způsob řešení: 
Město Litovel - - 
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Obec Vilémov - - 
Obec Loučka - - 
Obec Slavětín - - 
Obec Bouzov - - 
Obec Bohuslavice - - 
Obec Polomí - - 
Obec Hvozd - - 
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I.e     

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 
 

Předmětem tohoto bodu je zhodnocení naplňování veřejného zájmu 
chráněného územním plánováním. 

Územní plán se snaží ponechat stávající ráz obce Luká: 
 

1. Zachovává a doplňuje urbanistickou strukturu obce 
 
2. V územním plánu obce v grafické části jsou vymezena zastavitelná území, která 

budou tvořit plochy určené k zastavění v horizontu cca 15 let.  
  
3. Vytváří podmínky pro stabilizaci obce resp. rozvoj v míře úměrné velikosti i poloze 

obce, tj. vytvoří úměrnou nabídku rozvojových ploch pro různé funkce, včetně 
podnětů k využití prostorově kvalitních stávajících objektů. 

  
4. Navrhuje plochy pro cca 50 rodinných domů v celém řešeném území 
 
5. Navrhuje úpravy zeleně pro oddělení lokality bydlení od zemědělského družstva. 
 
6. Komerční občanská vybavenost bude vznikat zejména formou živnosti při RD, je 

vítána, ale nesmí narušovat funkci bydlení. 
 
7. Nové plochy pro individuální rekreaci jsou navrhovány minimálně. Pro hromadnou 

rekreaci jsou navrženy dva objekty v Javoříčku (R1, R2).  
 
8. Areál bývalého ZD ve Veselíčku navrhuje využít pro agroturistiku 
 
9. Stávající komunikace doplňuje o interakčí prvky- liniovou zeleň. 
 
10. Při návrhu koncepce rozvoje obce vychází ze stávající struktury osídlení a 

zachovává kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území 
 
11. Formuluje zásady funkční i prostorové regulace pro novou výstavbu i úpravy 

stávající zástavby a parteru 
 
12. Navrhuje kultivaci a úpravu dalších vybraných prostorů v obci 
  
13. Řeší zlepšení průchodnosti území na kontaktu obce s krajinou a podle možností i 

podél vodních toků 
 
14. Zajišťuje ochranu hodnotných přírodních prvků v krajině i v zástavbě, navrhuje 

zlepšení ekologické kvality krajiny řešeného území 
 
15. Snaží se řešit problematiku drobných toků, drobných vodních ploch a mokřadů, 

snaží se navrhnout opatření ke snížení rizika lokálních záplav. 
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II.  ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

II.a  
Vymezení řešeného území  

  
Obec Luká leží na jihozápadním okraji olomouckého okresu,  jihozápadně od 

města Litovle ve vzdálenosti cca 12km a od  okresního města Olomouce cca 35 km. 
Obec Luká sestává z těchto místních částí : Březina, Javoříčko, Ješov, Luká, 
Střemeníčko a Veselíčko.  
Řešené území má rozlohu 1486 ha (z toho k.ú. Březina  200 ha, k.ú. Javoříčko 64ha, 
k.ú. Ješov 192ha, k.ú. Luká 743 ha, k.ú. Střemeníčko 221 ha a k.ú. Veselíčko 66 ha).  
 
 Na severu sousedí obec Luká s k.ú. Hvozdečko a Kovářov, na  
severovýchodě s k.ú. Slavětín, na východě s k.ú. Loučka,  na jihovýchodě  s k. ú. 
Vilémov. Na jihu s k.ú. Bohuslavice a Polomí, na jihozápadě s k.ú. Hvozd, na západě 
s k.ú. Vojtěchov a Kadeřín a na severozápadě s k.ú. Bouzov. Katastry obcí 
Bohuslavice, Polomí, Hvozd a Vojtěchov zároveň tvoří hranici s okresem Prostějov.  
 
 Luká je součástí Olomoucké sídelní a  regionální aglomerace  s jádrovým 
městem Olomoucí, které je stejně jako Litovel i střediskem osídlení obvodního 
významu.  

Obec Luká i se svými  částmi Střemeníčko, Javoříčko, Veselíčko, Březina a 
Ješov jsou z dopravního hlediska připojena na hlavní  silniční síť tvořenou silnicí I/35 
(D-35) prostřednictvím silnice II/373, která prochází obcí Luká.  

Hromadnou přepravu osob zajišťují linkové autobusy společnosti Conex.  
Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Mladeč ležící na trati č. 274 
Litovel předměstí – Mladeč ve vzdálenosti 9km od obce Luká.    
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II.b  

Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot území 
 

 
II b.1  Význam a  hlavní  funkce sídla   
 

Obec Luká i její části leží ve zvlněné krajině na rozhraní české Vysočiny a 
Západních Karpat.  Kvalitní krajina i geomorfologický výraz území jsou důvodem 
vyhlášení  části území jako státní přírodní rezervace  Špraněk, jedná se o krasové  
území s rozsáhlou soustavou Javořičských  jeskyní. Na části území pro své kvality je 
navrženo rozšíření  Přírodního parku  Kladecko- Javoříčko – Bouzov. Na řešeném 
území byla nově vyhlášena evropsky významná lokalita Špraněk (viz dále). 

Obec Javoříčko  má díky  pohnuté historii  z konce 2. světové  války statut 
významného  památného místa ČR.  Tragédii Javoříčka  připomíná Památník 
Vítězství. Každoročně jsou zde  pořádány  u příležitosti   javořičské  tragédie  krajské 
slavnosti. 

Co se týče  sídel pro další rozvoj  je nejperspektivnější obec Luká.  V Březině, 
Veselíčku a Střemeníčku lze uvažovat  s posílením rekreační funkce. Zemědělství   
prochází v současnosti   transformacemi, nicméně nadále v Luké  uvažujeme  se 
zachováním své funkce. Největším  zdrojem pracovních  příležitostí bude  i nadále  
vyjížďka za  prací, v Luké je  navrhována zóna  podnikatelských aktivit.   

Pro podnikatelské aktivity jsou uvažovány i menší areály  bývalých  ZD 
v místních částech.  

Za občanskou vybaveností  budou místní části nadále spádovat do Luké,  za  
vyšší vybaveností  pak do Litovle a Olomouce.  

 
II b.2 Přírodní a klimatické podmínky 
 
Klimatické  poměry  
 
 Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti (a to v její variantě MT 11).  
Řešené území je charakteristické dlouhým, teplým a mírně suchým létem. 
Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým  podzimem. Zima je 
krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.  
 
 Některé další vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následující 
tabulce:  
 

                MT 11 

Počet letních dnů      40  -  50 

Počet dnů s prům. 
tepl. 10o C a více  

  140  -  160 

Počet mrazových dnů    110 -  130 

Počet lednových dnů     30 -    40 

Prům  tepl.  ledna     - 2 -   -3 

Prům. tepl. července      17 -    18 

Prům. počet dnů se 
srážkami 1 mm a více   

    90 -  100 

 
Srážkový úhrn za 

    
350-  400 
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vegetační období   

 
Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou  

    50 -    60 

Poč. dnů zamračených     120 -  150 

Počet dnů  jasných      40 -    50 

 
   
Teplota vzduchu  
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje těsně pod hodnotou 8oC.  
Nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec.  
 
 
Vlhkost  vzduchu  
Průměrná  roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem  hodnoty 79%, přičemž  
nejvyšších hodnot  dosahuje v listopadu až  v prosinci, nejnižších v dubnu až 
v květnu.  
 
Atmosferické   srážky  
Průměrné roční úhrny srážek se pohybují těsně pod hodnotou  600 mm, přičemž 
nejvíce srážek spadne v červenci, nejméně obvykle  v únoru. Roční  srážkové úhrny 
překročené s pravděpodobností 1%  se pohybují pod hodnotou 900 mm.  
 
Vítr  
Co se týká  převládajících  větrů, převahu mají směry ze severozápadního 
kvadrantu.  
 
Mezoklimatické poměry  
Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty 
vzduchu. 
 
 
 Geomorfologické  poměry     
Podle geomorfologického  členění  ČR leží řešené území na styku dvou 
geomorfologických provincií (Česká vysočina a Západní Karpaty). Regionální  
členění reliéfu ukazuje následující  přehled:  
 
Provincie : Česká  vysočina  
 

Subprovincie Oblast Celek Podcelek Okrsek 

Krkonošsko- 
Jesenická 

Jesenická Zábřežská 
vrchovina 

Bouzovská 
vrchovina 

Ludmírovská 
Vrchovina 

 
 
Jedná se  zde o plochou členitou vrchovinu prořezanou většinou úzkými údolími.  
Významným geomorfologickým jevem  jsou ostrůvky devonských hornin (hlavně 
vápenců). Ty jsou  zkrasovělé a tvoří krátké hřbety a vrcholy se skalnatými svahy. 
Zkrasovění sahá do značných   hloubek.  
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Půdní poměry :  
V řešeném území se na vývoji půd podílely především tyto mateční půdní materiály :  
 
Nivní uloženiny :  
Jsou to aluviální, povodňové sedimenty. Složení sedimentů je  závislé na 
petrografickém složení a stavbě celého povodí nad daným místem. Nivní loženiny 
jsou zde vápnité a nevápnité.  
 
Kulmské  sedimenty ( především droby a drobové pískovce)  
 Většinou se na takovémto podkladu vyvinuly vysychavé půdy se slabě kyselou 
reakcí.  V půdách  jsou všeobecné rozšířeny  pískovcové  úlomky a půdy mají horší 
chemické a fyzikální vlastnosti.  Povaha zvětralin je rovněž rozmanitá (písčitá až 
jílovitá).  
 
Vápence  
Jsou podkladem pro poměrně kvalitní půdní typy s drobnými chemickými vlastnostmi 
(rendziny).  
 
Typy půd  
Co se týká vlastního půdního pokryvu území, převládají  hnědé půdy kyselé, na 
výstupech vápenců rendziny, v nivách  potoků nivní půdy glejové.  
  
Hydrologické  poměry 
 
1. Podzemní vody :  
Řešené území je na podzemní vody prosté ( s výjimkou devonských sedimentů) 
chudé, protože  je budováno téměř nepropustnými horninami. Vydatnější zdroje 
podzemních vod jsou vázané na sutě a málo mocné vrstvy rozpukaných  pískovců.  
Hydrologicky významná je oblast devonských vápenců.  
Vydatnost krasových výměrů silně kolísá.  
Zásoby podzemních vod jsou zde doplňovány sezónně. Nejvyšších úrovní dosahují 
v březnu až dubnu, nejnižší v říjnu až  v listopadu. Průměrný specifický odtok 
podzemních vod je nižší než 1  l.s-1 . km-2. 
 
Méně významné jsou v řešeném území vody minerální.  
 
2. Povrchové vody :  
V řešeném území  dva vodohospodářsky významné toky :  
Javoříčka  a Šumice. Javoříčka ve výšce  450 m n.m. a po 11 km ústí do Třebůvky u 
Bezděkova. Její průměrný průtok u ústí je 0,16 m3. s-1. Šumice pramení ve výšce 485 
m n.m. a po 23km ústí zprava do Blaty u Těšetic.  Její průměrný průtok u ústí činí   
0,26 m3.s-1. . Severovýchodně od obce Luká  pramení potok Loučka.  
Všechny  vodní toky mají rozkolísaný průtok, poněvadž retenční  schopnost povodí je 
poměrně nízká. Současně s odtokem vod z území dochází v členitějším terénu i ke 
značně půdní erozi.  
Specifický odtok povrchových vod se pohybuje v rozmezí 4 až 6 l. s-1.km-2.  
V hydrologické bilanci převažuje výpar nad odtokem (poměr přibližně :1).  
 
 Řešené území můžeme přiřadit k oblastem se středně velkým vodohospodářským 
potenciálem.  
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II.b 3  Ochrana přírody, přírodní  hodnoty  
 

Limity týkající se ochrany přírody jsou v Úpn Luká zapracovány v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Na základě § 3 písm. b/ zákona se v řešeném území nacházejí významné 

krajinné prvky – lesy, vodní toky. Registrovaný významný krajinný prvek orgánem 
ochrany přírody se v řešeném území žádný nenachází. Významné krajinné prvky 
jsou chráněny podmínkou danou §4, odst. 2 zákona. 

 
Ve správním území obce Luká na k.ú. Březina se nachází zvlášť chráněné území  

- národní přírodní rezervace „Špraněk“ (§28 zákona). NPR Špraněk má na 
základě § 37 zákona stanoveno ochranné pásmo. Je jím území do vzdálenosti 50m 
od hranic národní přírodní rezervace. K některým činnostem (stanoveny zákonem o 
ochraně přírody a krajiny) v ochranném pásmu je nezbytný souhlas příslušného 
orgánu ochrany přírody.  

NPR byla vyhlášena  v roce 1949 a její celková dnešní výměra je 28,7 ha (je 
navrhováno její rozšíření – viz. grafická část). Její nadmořská výška je v rozsahu 
388 - 539 m a rozléhá se na kú Březina. 

Krasové území tvořené devonskými vápenci v okolí vrchů Špraněk a Špláz s 
četnými povrchovými a podzemními krasovými útvary. V podzemí jsou chráněny 
veřejnosti přístupné Javoříčské jeskyně s bohatou výzdobou. Jeskyně jsou velmi 
významným zimovištěm mnoha druhů letounů, zejména kriticky ohroženého 
vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), který zde má jednu z 
nejpočetnějších zimních kolonií v ČR. Byl zde zaznamenán i ojedinělý výskyt 
kriticky ohroženého vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum). Z 
nadzemních krasových útvarů je pozoruhodná především skalní brána pod 
Zkamenělým zámkem, která je největším útvarem svého druhu na Moravě. Na 
lokalitě se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin, k nejvýznamnějším patří 
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) či ploštičník evropský (Cimicifuga 
europaea). 

 
Po západní hranici správního obvodu obce Luká (k.ú. Březina a k.ú. Luká) 

probíhá hranice přírodního parku Kladecko (§ 12 zákona). I když jeho území 
nezasahuje do řešených ploch, je jeho hranice v ÚPn zaznačena vzhledem 
k navrhované možnosti jeho rozšíření na přírodní park Kladecko – Javoříčko  - 
Bouzov.  Navrhovaná hranice je v souladu s ÚPn VÚC Olomoucké aglomerace.  

Přírodní park Kladecko (okres Prostějov) byl v roce 1990 vyhlášen klidovou oblastí. Mimo jiné 
zahrnuje přírodní rezervace Průchodnice a Rudka, a přírodní památky Skalky, Taramka, U nádrže 
a Na Kozénku. Na mnoha místech se vyskytují ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů. 
Nectavským údolím sice vede silnice i železnice, ale obce na Kladecku mají stále svůj původní 
vrchovinný ráz a krajina není zasažena chatovou zástavbou. 

Návrh rozšíření přírodního parku  
V okrese Prostějov byl v roce 1990 přírodní park Kladecko vyhlášen klidovou 
oblastí a zároveň bylo navrženo její rozšíření do okresu Olomouc pod názvem 
Kladecko – Javoříčko  - Nouzov. 
Navrhované území se rozkládá na nejvyšší části Bouzovské vrchoviny 
(Ludmírovská vrchovina) tvořená plošinami prořezanými hlubokými údolími 
přítoků Třebůvky, harmonická krajina s mozaikou polí,  travních porostů a lesních 
celků, místy je dosud původní druhové složení  prostorů (smíšené, listnaté), 
vyskytují se zde krasové jevy  na ostrůvcích devonských  vápenců (Javoříčské 
jeskyně), výskyt řady chráněných a ohrožených rostlinných a  živočišných druhů, 

http://www.caves.cz/jeskyne.php?jazyk=CZ&jeskyne=JAV
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geologické a geomorfologické  jevy, chráněné lokality (Průchodnice, Na Kozénku, 
Skalky, Rudka, U nádrže, Taramka, Špraněk). Území je významnou  
vodohospodářskou oblastí  má značné  rekreační hodnoty  s naučnou stezkou.  
V okrese Šumperk má dále navazovat navrhovaná klidová oblast Žadlovický les 
(ÚPN VÚC Jeseníky, 1990).  
Navrhované rozšíření PP (viz. grafická část) se v řešeném území dotýká katastrů 
Březina, Javoříčko, Veselíčko a Střemeníčko.  
Přírodní park Kladecko  - Javoříčko – Bouzov byl  současně navržen na zařazení  
do 2 zóny diferencované péče,  ochrany a tvorby krajiny (Terplan 1992), jedná   
se o zónu nadprůměrně zvýšené péče o krajinu.  
 

 
Součástí řešeného území, co týká ochrany přírody, je rovněž  

evropsky významná lokalita Špraněk (část čtvrtá zákona 114/1992 Sb. a nařízení 
vlády č. 132/2005 Sb.). 
Charakteristika: 

Kód lokality: CZ0714080  
Biogeografická oblast: kontinentální 
Rozloha lokality: 270,546 ha 
Navrhovaná kategorie 
zvláště chráněného území: NPR/PP 

Typy přírodních stanovišť: 
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 

6110*  -  Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)  

8210  -  Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů  

8310  -  Jeskyně nepřístupné veřejnosti  

9130  -  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  

9150  -  Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)  

9180*  -  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  

 

Druhy: 
(symbol * označuje prioritní druhy) 
netopýr černý (Barbastella barbastellus) 
netopýr velkouchý (Myotis bechsteini) 
netopýr brvitý (Myotis emarginatus) 
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) 

 

Kraj: Olomoucký kraj 
Katastrální území: Březina, Javoříčko, Kadeřín, Střemeníčko, Vojtěchov  
                
 
 
 
 
 
 
 
 



  17 

 
Mapa lokality CZ0714080: 
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II b.4 Rozbor kulturních hodnot v území, historie, památkově chráněné objekty 
 
 
 

1) Do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou zapsány tyto 
objekty: 

 
 
Javoříčko 
 
NKP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střemeníčko 
 
 
 
 
 
 
 
Luká 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seznam nemovitých kulturních památek 
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2) Do Seznamu nemovitých kulturních památek místního významu jsou zařazeny  
tyto  objekty:  

 
  
Březina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javoříčko 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Seznam nemovitých kulturních památek 
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Ješov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střemeníčko 
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Veselíčko 
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Luká 
 
 
 

 



  23 

c1)  Stručná  historie a popis jednotlivých obcí (převzato z Moravské vlastivědy)   
 
Luká 
leží v prohybu  potůčku  Lukovského u Luké se pramenícího a tvořícího předěl vodní 
mezi ním a Javoříčkem na pláni Lukovské. 
r. 1791  načítáno v Luké 58 domů se 445 obyvateli.  
r. 1921  načítáno v Luké 86 domů se 532 obyvateli.  
Jméno znamená, že osada byla založena na bažinaté louce.  
 
Pečetítko : Ve znaku je poutník. Luká se připomíná v listinách již r. 1131.  
Roku 1349  bylo vytvořeno samostatné panství ponikevsko – lukovské.  
 
Březina  
tvoří  s katastrální  obcí Veselíčkem jednu  politickou obec a leží na severním svahu  
kopce Špraňku  (535 m), svažujícím s k potoku Javořičce.  Obklopena je lesy, jež na 
severu přiléhají k samé obci.  
Jméno vsi jest utvořeno od prostoru kraje, v nemž vznikla.  
Bývala ze dřívějších dob sloučena v jednu  obec nejen s Veselíčkem, ale i 
s Vojtěchovem  a Javoříčkem. Ve sčítacím roce 1869 tvořila se  Střemeníčkem, 
Veselíčkem a Javoříčkem politickou obec Javoříčko a do sčítacího  r.1890 tvořily tyto 
obce politickou obec Březinu. Později bylo odloučeno Javoříčko a Střemeníčko nejen 
od Březiny, ale i od okresu  konického a přiděleny okresu  litovelskému.  
Nedaleko osady na západní straně ve vrchu Špraňku leží  vápencové lomy a četné 
jeskyňky, z nichž jest největší Svěcená díra, v níž byl objeven komín až 80m  dlouhý 
a menší chodby s krásnými krápníky (r. 1937), později r. 1938 nádherné jeskyně. 
V náplavě se nalezly zbytky kostí medvěda jeskynního  a jiné,  jakož i pazourkový  
nástroj poukazující, že i ve staré době kamenné  zde byl člověk.  Špraněk  spadá 
příkře, takřka kolmo do průrvy potoka téhož jména romantickým skaliskem, zvaným 
Zkamenělý zámek. Pod ním ztrácí se voda  Špraňku do podzemí.  Na jeho vrchu 
stával hrad Špraněk  - Bránky.  
 
Javoříčko  
Ves dříve tvořila se Střemeníčkem politickou obec. Náves byla nepravidelná 
zastavěná dvěma grunty a chalupami.  Roku 1834 bylo 24 domů a 164 obyvatel.  
Původně  přislušelo Javoříčko do obhradí hradu Bran  nebo Bránek, který stával na 
lesnatém hřbetě.  
 
 
Ješov  
Osada,  pojmenovaná po zakladateli Ješovi  nebo Ješkovi (Janovi), má velmi 
nepříznivou polohu,  jsouc vystavěna na svahu  horského hřbetu, trpí tuze severními 
větry a má proto drsné  podnebí.  
Roku 1790 bylo 8 domů a 60 obyvatel.  
Roku 1900  - 36 domů, 212 obyvatel.  
 
Původní   osada stála prý na místě, kde se říká  „ Na Starých Ješovech“. 
V uherské válce (r.  1468) byl  Ješov nadobro zničen a zůstal  pustým až téměř do 
XVII. století.  
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Střemeníčko  
Osada tvoří náves okrouhlou, uzavřenou.  
Roku 1790 bylo 21 domů, 121 obyvatel, roku 1900  bylo 45 domů, 260 obyv.  
 
 
Veselíčko  
Bylo částí politické obce Březiny, od níž je  asi 2 km vzdáleno. Leží na stráni 
svažující se do údolí Javořičky,  vtéká do Špraňku. Část u Javoříčka  se nazývá 
Klepárov.  
Roku 1834  bylo 17 domů, 144 obyvatel, roku 1900 je zde 23 domů, 159 obyvatel.  
 
 
 
c2) místní údaje, urbanistická charakteristika  
 
Řešená sídla jsou  vesměs  tvořena původními návsemi  silnicovkami, které byly dále 
rozšířeny podél vedlejších průjezdových komunikací a na ty se  napojují další menší 
ulicovky.  
 
 
Březina , ležící na západním okraji řešeného území, je rozložena podél  rozšířené 
návsi ve středu obce, která se svažuje k severu  ve směru na Javoříčko.  
Zástavba má kompaktní charakter.  
 
Javoříčko 
První zmínky o obci Javoříčko pocházejí ze 14. století, kdy Javoříčko a hrad Bránek  
patřily bouzovskému panství. Relativně rovnoměrný  vývoj byl tragicky přerušen  na 
samém konci 2. světové války. Během této války se totiž obec stala jednou ze 
základen  partyzánského hnutí západní části Moravy. 5. května 1945 byla obec 
obklíčena oddíly SS a příslušníky německého četnictva, domy byly vydrancovány a 
zapáleny.    
Všichni muži starší 15-ti let byli zastřeleni nebo ubiti.  6.5.1955,  v den desátého  
výročí tragédie  byl na krajské mírové  manifestaci odhalen památník Vítězství (dílo 
sochaře  J. Třísky), který byl prohlášen za národní kulturní památku a obec Javoříčko 
získalo statut  významného místa ČSSR.  Po osvobození byla obec znovu  
vystavěna. Zástavba má rozvolněný charakter, sestávající ze soliterních rodinných 
domů  usazených v zeleni zahrad. Domy mají velmi kultivovaný vzhled. Urbanistické  
řešení obce má plánovaný charakter, podřízený památníku Vítězství. V obci je velké 
zastoupení  veřejné zeleně.  
Turistická infrastruktura  vybudovaná pro účely  krajských slavností pravidelně  
pořádaných u příležitosti javořicské tragédie,  je dnes využívána návštěvníky  
Javořičských  jeskyní.  
Jeskyně byly objeveny v roce 1937 a svou krásnou výzdobou patří k našim  
nejkrásnějším krasovým útvarům.  Převislé sintrové povlaky vytvářejí zkamenělé 
vodopády a celou řadu dalších drobných útvarů.  
Mocným dojmem působí velký počet mohutných stalagmitů a obrovitých 
krápnikových sloupů. Nejzajímavějším útvarem jeskyní je „Záclona“, bohatě 
nařasená, s krajkami, která připomíná obdobné výtvory  lidských rukou. V blízkém 
okolí jeskyní je i pozoruhodný skalní útvar zvaný Zkamenělý zámek, který se stal 
útočištěm některých vzácných a teplomilných druhů rostlin.  
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V Ješově ležícím na severovýchodním  okraji řešeného území, se náves nevytvořila 
a  obec je svou podélnou osou připojena na hlavní průjezdnou komunikaci č. II/373, 
podél niž se nachází pouze 8 rodinných domů. Hlavní podélná osa obce se svažuje 
k severozápadu směrem  na Kovářov a Střemeníčko. Zástavba má sevřený 
kompaktní charakter.  
 
  
Luká, která leží na jižní  polovině řešeného území je zde největším sídelním 
útvarem.   
Ve směru severovýchod – jihozápad  prochází  obcí páteřní komunikace silnice – 
II/373, na kterou se ve středu obce napojují další dvě komunikace – silnice III. třídy 
č.III/373   35 (Luká- Javoříčko – Slavětín) a III/4481 (Ochoz – Bohuslavice – Luká). 
Zástavba, která je tvořena několika ulicovkami má zřetelný kompaktní charakter. 
Původní zástavba je  tvořena převážně řadovými domy, přiřazovanými štíty  k sobě, 
z nichž se některé vyznačují poměrně značnou šířkou uliční fronty (i přes 20 metrů). 
Byly to domy  nejbohatších sedláků, na něž navazovala úseková plužina zemědělské 
půdy. Ve středu obce se nachází špalíček domů, který je ze všech tří stran  vymezen 
silnicemi.  
 
Zde pravděpodobně bydleli domkaři nebo bezzemci. Domy jsou nalepeny na sebe, 
s malými dvorky, bez  stodol, zahrad a navazujících polí. V západní části obce býval 
rybníček, který je dnes upraven jako požární nádrž s kamennými břehy. Uprostřed 
obce je malá náves, která je však přetnuta silnicemi. Na jejím severovýchodním 
okraji se nachází kostel a za ním  bývalá fara.  
Jihovýchodní okraj obce je poznamenán výstavbou 5-ti bytových domů, které svým 
charakterem a   měřítkem nekorespondují s ostatní zástavbou obce.   
Dalším negativním zásahem do organismu obce byla  výstavba areálu 
zemědělského družstva jihozápadně od obce, která se významně negativně 
projevuje zejména z dálkových pohledů.  
 
Střemeníčko, ležící na severním  okraji řešeného území, je  prostorově částečně 
roztříštěné. V jižní části obce se vytvořila  malá sevřená náves s kapličkou s malým 
rybníčkem (dnes zpevněná  požární nádrž). Severně od této části se nachází další  
část zástavby, která je vzhledem k morfologickým podmínkám tvořena soliterní, 
izolovanou zástavbou, s pravoslavným kostelíkem a malou vodní nádrží.  
Obě části spojuje výrobní areál bývalé Tesly Litovel. Obcí prochází průjezdná 
komunikace – silnice III/37335.  
 
Veselíčko , které se nachází uprostřed řešeného  území, je stejně jako Ješov svou 
podélnou osou připojeno na průjezdnou komunikaci č. III/37335. Uprostřed obce je 
však rozšířená náves s kapličkou. Náves se  svažuje k severovýchodu.  
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II.c     
Návrh   urbanistické  koncepce 
 
Luká  

Základní  urbanistická kostra obce  zůstává návrhem v podstatě zachována. 
Kostru tvoří dopravní systém, který obcí prochází. V centru vytvářejí komunikace 
dopravní problém, který návrh řeší nakolmením komunikace III/4481 na komunikaci 
II/373. Odbočka  naproti škole  by dopravně byla  zrušena,  sloužila by  pouze pro 
pěší a prostor mezi kostelem a prodejnou smíšeného zboží by zůstal volný.   

Návrhové plochy jsou uvažovány pro bydlení a  pro drobnou výrobu. Bydlení 
je směřováno do okrajových částí  obce  a lokality  logicky zaoblují  půdorys obce.  
Rozsáhlejší lokalita pro bydlení  je navrhována na západě obce, zde je rovněž  
navržen nový dopravní přístup k objektu  DPS  včetně parkování a pěší propojení  se  
stávajícím přístupem k  DPS. Realizací tohoto záměru by došlo k začlenění objektu 
DPS do organismu obce. Bydlení by bylo od stávajícího  zemědělského areálu  
odcloněno vzrostlou zelení, plocha mezi ZD a obytnou částí  by byla využita na 
užitkovou zeleň (zahrádky).  

Proti areálu ZD je navržena plocha pro drobnou  výrobu. Tato plocha by byla 
od obce oddělena rozsáhlým interakčním prvkem, který je navrhován na místě 
bývalé skládky.   

Poněvadž  plocha  navrhované výroby je pohledově  poměrně exponovaná, 
(tento prostor ji esteticky  znehodnocuje areál ZD) je třeba  v případě výstavby  
dodržovat určité zásady. Objekty řešit výhradně menšího měřítka, max.  
dvoupodlažní se  šikmými střechami a v přírodním provedení fasádních plášťů. 

Stávající občanská vybavenost je v podstatě  stabilizovaná, navrhuje se pouze 
jedna nová plocha na jihu katastrálního území pro účel zřízení rekreační plochy 
s vodní plochou (přírodní koupaliště).  
 
Březina  

V Březině se již  mísí  bydlení s rekreační funkcí, rovněž  navrhované objekty  
mohou sloučit bydlení, popř. individ. rekreaci, rekreační objekty však uvažovat pouze  
jako chalupy ve výrazu původních objektů.  

V Březině je navržena možnost dostavby v proluce na severozápadu obce 
(RB1) a na jihu zastavěné části v páse podél stávající komunikace po vrstevnici 
v západovýchodním směru RB2 – RB4) Rekreační objekty v této ploše je však 
možno uvažovat pouze formou chalup (objekty zděné), ne jako chaty. Pozemky 
pokud možno neoplocovat. Návrhové plochy RB3 a RB4 částečně zasahují do 
ochranných pásem lesa a ochranného pásma národní přírodní rezervace. V souladu 
se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, je nutno k jakýmkoliv úpravám 
získat souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 
 
Javoříčko  

Dominantní  funkci  v Javoříčku  zaujímá funkce památného místa, toto i 
nadále uvažovat jako  prioritu spolu  s turistickým významem díky Javořičským 
jeskyním. Na východ od stávajícího parkoviště  je navržena plocha pro možnost 
rozšíření zázemí  - posílení turistické infrastruktury tohoto místa  (občerstvení, 
drobný prodej v kombinaci se zelení a  odpočinkovými plochami).  

Na volných plochách v rámci struktury zástavby jsou vyčleněny  plochy pro 
bydlení (B12 – B16). Objekty RD ve výrazu jednoznačně podřídit  okolní  zástavbě.  

V jižní části obce jsou navrženy plochy pro umístění rekreačních objektů 
s případnou ubytovací kapacitou (R1, R2) pro posílení turistického významu sídla. 



  27 

Ješov  
 

Nadále je uvažováno  s obytnou funkcí této části, rozsáhlejší rozvoj není 
uvažován. Podél komunikace II. třídy je proti stávající zástavbě navržena menší 
rozvojová plocha. Rozvojové plochy pro bydlení jsou rovněž navrženy jako 
prodloužení stávající ulicové zástavby v severní části obce (B9, B10). Případná   
vybavenost je předpokládána v rámci  stávajících obytných objektů. Nově je 
vymezena volná sportovně rekreační plocha západně od hlavní ulice. 
 
Střemeníčko  
 

I když  výrobní areál  ve středu obce není  optimální,  v návrhovém  období se 
uvažuje se zachováním funkce. Výhledově pak uvažovat  s dožitím areálu a  využitím 
plochy pro obytnou funkci. Plocha pro obytnou zástavbu je navržena na severu obce.  
Bývalý areál ZD na  jihu obce uvažovat  pro podnikatelské  aktivity, je zde  navržena 
nová příjezdová komunikace k  tomuto areálu. Mezi zástavbou obce a  navrženými 
komunikacemi je uvažována užitková zeleň (záhumenky).  

Ve Střemeníčku lze  předpokládat i částečný  rozvoj individuelní  rekreace 
(změna bydlení  na chalupy).  
 
 
Veselíčko  
 

Ve Veselíčku  lze předpokládat  posílení rekreační  funkce  a to převodem   
obytných objektů  na rekreační objekty.  

Na SZ obce je navržena plocha pro výstavbu RD popřípadě  chalupy. 
Bývalý areál ZD na jihu obce je uvažován na podnikatelské aktivity, popř. na 

zemědělskou výrobu i v kombinaci s rekreací (farmaření, agroturistika).  
 



  28 

 II.d   
Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití 
 

V řešeném území je možno   identifikovat v rámci zastavěných částí  funkční 
plochy bydlení, občanské vybavenosti, výroby, podnikatelských aktivit, sportu, 
rekreace.  

Specifické místo si  ponechává areál  památního místa v Javoříčku 
s památníkem Vítězství  a rovněž Javořičské jeskyně.  

 
V rámci návrhu pozemkové úpravy může dojít k lokálním úpravám ÚPO dle 

návrhu společných zařízení ve smyslu § 9 zák.č. 139/2002 Sb., a to zejména s 
ohledem na stanovištní a majetkoprávní poměry. 
  
Charakteristika jednotlivých funkcí v území: 
 
 d1)  Bydlení  
 

Řešené území bylo ve stávající podobě osídleno v průběhu 13-14. století. 
Přirozený počet obyvatel byl regulován četnými válkami i  možností obživy. Nejstarší 
údaje o počtu obyvatel pocházejí z roku 1790 (Ješov, Střemeníčko).  
Po zrušení  nevolnictví dochází ke zvyšování  migrace obyvatelstva. Křivka nárustu 
počtu obyvatel měla  stoupající charakter s několika kulminačními body. Po roce 
1950  dochází s výjimkou Luké k poměrně značnému úbytku obyvatelstva v ostatních 
obcích. Největší pokles nastal u Březiny a Veselíčka.  
Podle výsledků  sčítání vykazují dvě předcházející  dekády výrazný pokles počtu 
obyvatel.  V dekádě 1970 – 1980  činí záporný rozdíl 53 obyvatel a rozdíl v dekádě 
1980 a 1991 činí již 123 obyvatel.  
 
Následující tabulka zachycuje vývoj počtu obyvatel v jednotlivých  obcích za 
uplynulých 200 let:  
 

Rok Březina Javoříčko Ješov Luká Střemeníčko Veselíčko 

1790    -    -   60   -    121    - 

1791    -    -     -   445    -    - 

1834    145    164   131   445    245    144 

1869    180    -    -   519    -    148 

1880    158    -    -   492    -    127 

1890    149    172   203   544    250    142      

1900    142      •   212   533    260    159 

1910    -      •     -   487     •    - 

1921    122      •    197   532     •    144 

1930    113      •     185   504     •    125 

1950    150      •    201   394     194    -  

1970      69      71    224   421     138      62 

1980      32      75    190   468     115      52 

1991      24      60    160   440       82      43 

2000      24      54     146    441       79      32 

    
•/ Z dostupných údajů nelze zjistit počet obyvatel jednotlivých obcí.  
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Březina byla v roce 1869 částí  Javoříčka, od roku 1884  byly naopak částmi Březiny, 
Javoříčko, Střemeníčko a Veselíčko,  později jen katastrální obec Veselíčko. V roce 
1854 měla Březina  (včetně Javoříčka, Střemeníčka a Veselíčka) 682 obyvatel.  
Střemeníčko bylo v roce 1869 součástí Javoříčka, do roku 1884 částí Březiny, včetně 
Javoříčka. Později byla částí Střeměníčka osada Javoříčko.  
V letech 1960 – 1976  patřil Ješov pod Slavětín, v letech 1976 –1991 byly součástí 
Luké i obce Savín a Slavětín. Slavětín se osamostatnil v roce 1991, Savín v roce 
1992.  
 

Dlouhodobá tendence demografického vývoje bude obecně asi směřovat 
k mírnému snižování počtu obyvatel, v lepším případě k jeho stagnaci. Demografická 
prognóza bude záviset na vývoji věkové struktury  obyvatelstva a s ní spojené 
přirozené  obměně a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do 
měst nebo imigraci do sídla.  To bude odvislé od ekonomické dostupnosti bydlení ve  
městech, od  pracovních příležitostí  v místě, od  kvality služeb v místě apod.  
 

Nejperspektivnější obcí v řešeném území se pro další rozvoj, (s předpokladem 
mírného nárůstu) jeví obce Luká, resp. obce Javoříčko  a Ješov  (relativně  vyvážená 
skladba zastoupených věkových skupin).  

Zřetelnou stagnaci, s tendencí poklesu počtu obyvatel, vykazují obce Březina 
a Veselíčko (nízké procentuelní  zastoupení skupiny obyvatel  ve věku 0-14 let a 
vysoké zastoupení obyvatel v poproduktivním věku v poměru  cca 10%, 53%, 37%).  
Částečně lze  předpokládat určitý rozvoj i ve Střemeníčku, přestože je zde poměrně 
vysoké  zastoupení poproduktivní skupiny obyvatel.  
 
 
Bytový fond (podle výsledků sčítání) 
 
Březina  
Počet domů celkem ……………………………………….. 21 
z toho trvale obydlené……………………………………… 10 
Počet neobydlených domů………………………………… 11 
Počet objektů individuální rekreace ………………………   7  
z toho rekreačních chalup vyjmutých z byt. fondu……….  4 
 
 
Javoříčko  
Počet domů celkem ……………………………………….. 21 
z toho trvale obydlené……………………………………… 14 
Počet neobydlených domů…………………………………  0 
Počet objektů individuální rekreace……………………….  1 
z toho rekreačních chalup vyjmutých z byt. fondu……….  0 
 
Ješov  
Počet domů celkem ……………………………………….. 47 
z toho trvale obydlené……………………………………… 44 
Počet neobydlených domů…………………………………  3 
Počet objektů individuální rekreace……………………….  0 
z toho rekreačních chalup vyjmutých z byt. fondu……….  0 
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Luká  
Počet domů celkem ……………………………………….. 131 
z toho trvale obydlené……………………………………… 118 
Počet neobydlených domů…………………………………  13 
Počet objektů individuální rekreace……………………….   2 
z toho rekreačních chalup vyjmutých z byt. fondu……….   0 
 
 
 
Střemeníčko  
Počet domů celkem ……………………………………….. 42 
z toho trvale obydlené……………………………………… 29 
Počet neobydlených domů………………………………… 13 
Počet objektů individuální rekreace……………………….   3 
z toho rekreačních chalup vyjmutých z byt. fondu……….   1 
 
 
Veselíčko  
Počet domů celkem ……………………………………….. 24 
z toho trvale obydlené……………………………………… 17 
Počet neobydlených domů…………………………………  7 
Počet objektů individuální rekreace……………………….  0 
z toho rekreačních chalup vyjmutých z byt. fondu……….  0 
 
Výše udávané údaje o počtu objektů se meziročně mění a poslední podrobněji 
analyzovaný stav byl při sčítání lidu v r. 2001: 
 
 

Domovní fond v celém správním území obce Luká: 
 

Domy úhrnem  293 

z toho domy obydlené  220 

z úhrnu 
obydlených 
domů  

rodinné domy  214 

bytové domy   5 

domy 
podle 
vlastnictví 

soukromých osob  212 

obce, státu  3 

SBD  4 

domy 
postavené 

do 1919  32 

1920-1945  27 

1946-1980  112 

1981-2001  49 

 
 
Vývoj bytového fondu  
 

V řešeném území se dosud zachovala  celá řada objektů nesoucích  rysy 
původní zástavby. Místy je však tato zástavba poznamenaná  pozdějšími úpravami. 
Přibližný obraz  o původním charakteru  zástavby, s výjimkou  obce Javoříčko, 
poskytuje zástavba  v prostoru  návsí  a navazujících uličkách, včetně  
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hospodářských budov a stodol, situovaných v zahradách, které přiléhají k obytné  
zástavbě. Část hospodářských budov je dosud zachována, některé v původním 
stavu, bez následných úprav a dostaveb. Středy obcí si vesměs uchovávají původní 
urbanistickou stopu a měřítko zástavby,  tj. měřítko objektů odpovídá původní 
parcelaci.  

Na okrajích  původní zástavby byla postupně povolována výstavba nová, která  
již ne zcela navazovala na charakter původní zástavby. Jedná se především o  
výstavbu  na jihozápadním  severním okraji Luké. Na rozdíl od zástavby původní, se 
odlišuje svou výškovou hladinou – jedno a půl až dvě obytná podlaží.  

Společně se změnou hladiny došlo i ke změnám uspořádání zemědělské 
usedlosti na soliterní výstavbu, kdy jsou  samostatné jak obytné objekty tak objekty 
hospodářské.  

Samostatný problém představuje výstavba 4 obytných domů na jižním okraji 
Luké. Přestože se jedná o zásadní typologické  změny, nepůsobí tato nová  zástavba 
až tak příliš rušivě a lze konstatovat, že obce v řešeném území Luké dosud  
neztratily  svou původní identitu.  

Další zásahy byly  uskutečněny v průběhu 60. let, kdy docházelo 
k modernizacím a úpravám původních objektů, které již  důsledně nerespektovaly 
původní charakter zástavby.  

Nová výstavba by měla být v budoucnu směřována na  okraje stávající 
zástavby do  nových  lokalit . Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového 
fondu jsou i nadále  v části starší zástavby, která by mohla být  citlivě rekonstruována 
a modernizována.  

Nové obytné lokality, výhradně  pro RD jsou navrhovány v Luké, Javoříčku, 
Střemeníčku, Ješově, alternativně  pro bydlení a rekreaci  jsou navrhovány v Březině 
a Veselíčku . Přehled navrhovaných lokalit  viz II.f.  
 
 
d2)  Občanská vybavenost, služby a sportovní zařízení  
 

Stávající občanská vybavenost  je stabilizována, neuvažuje se  s výstavbou 
nových objektů občanské vybavenosti s výjimkou Javoříčka.  

Komerční občanská vybavenost  jako prodejny, restaurace, služby, ubytování 
podléhají již zákonům trhu, jejich  vznik je závislý  od nabídky a poptávky. Jejich 
vznik lze předpokládat formou živností při RD. Jejich existence je  vítaná a je třeba ji 
podporovat (nesmí ovšem docházet k rušení  okolní zákl. funkce, tj. bydlení), neboť  
představuje zvyšování standardu  vybavenosti obce i vznik nových pracovních 
příležitostí. 
 
Přehled  občanské  vybavenosti  
 
V obci se nachází občanská vybavenost a služby:  
 
Školství a výchova  
- Mateřská  škola (Luká) , je součástí areálu ZŠ a zařízení je vyhovující. Stavebně  

technický stav je dobrý (Luká).    
- Základní škola pro (Luká) 1. – 9. ročník (8tříd - s  tělocvičnou, malým hřištěm) 

Zařízení je vyhovující.  
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Kultura a osvěta  
- Společenský sál pro 300 osob (v objektu hostince) (Luká) 
- Knihovna (Luká) 
- Knihovna v budově bývalé školy (Javoříčko) 
 
Tělovýchova, sport a rekreace 
- Na jihozápadním okraji obce se nachází sportovní  travnaté hřiště  s klubovnou a  

šatnami. Zařízení je pro místní potřeby  vyhovující (Luká).  
V budově školy(Luká) je umístěna malá tělocvična, která pro potřeby školy 
postačuje  

- Severně od obce Veselíčko bylo vybudováno  malé sportovní  hřiště 
- Malé sportoviště se nachází rovněž v Ješově (navrhovaná plocha O3 – 

revitalizace) 
- V rámci návrhových ploch je uvažováno s realizací sportovně – rekreačního 

areálu v jižní části katastru Luká (přírodní koupaliště)  
- Výhledově se uvažuje s rozšířením areálu ZŠ (zakresleno jako plocha výhledové 

občanské vybavenosti v grafické části) 
 
Zdravotní a sociální péče  
- V Luké bylo vybudováno  nové zdravotní středisko se dvěma  lékaři : je zde  

umístěno   zubařské pracoviště  a pracoviště obvodního lékaře.  
Zdravotní středisko sdílí společný objekt s obecním úřadem. 
Zařízení je plně vyhovující.    
Ostatní lékařská základní a odborná pracoviště se nacházejí  na Bouzově, Litovli  
nebo Konici.  

- Dům s pečovatelskou službou v Luké  
 
Maloobchodní  zařízení  
- Maloobchodní zařízení je třeba zachovat v centru Luké a u bytových domů   
- Ostatní provozovny  mohou zanikat či vznikat  při RD s ohledem na nabídku 

a poptávku trhu.  
 

Ubytování a stravování  
 
- Pohostinství  v Luké,   výčep s lokálem pro cca 50 až 60 osob,  

společenský sál pro cca 300 osob.  
-    Chata    Jeskyňka (bývalé školící  a rekreační zařízení. 

 Slouží k občerstvení a ubytování (40lůžek), vinárna, kuchyň,  
     restaurace, sál (Javoříčko).  Nadále se uvažuje  se zachováním funkce.  
- Občerstvení, sezónní kiosek – občerstvení, suvenýry ( Javoříčko) 

 
Služby  
- Hasičská zbrojnice (pouze závěsný agregát – v Luké).  
- Hasičská  zbrojnice se závěsným agregátem  (Březina) 
- Hasičská  zbrojnice se závěsným agregátem, ve 2.NP dvě schůzovací místnosti  

(Ješov) 
- Hasičská zbrojnice se závěsným agregátem + malá schůzovací místnost  

(Střemeníčko) 
- Hasičská zbrojnice se závěsným agregátem +  schůzovací místnost a knihovna  

(Veselíčko) 
 



  33 

Správa a řízení  
- Obecní úřad je umístěn ve víceúčelovém objektu  v Luké spolu se zdravotním 

střediskem.  
- Severně od zastavěné části obce Luká se nachází Meteorologická stanice ČHMÚ  

Praha.  
 
V Luké se nachází kostel Narození sv. Jana  Křtitele, bývalý farní úřad  a hřbitov  
s márnicí.  
 
Za ostatní občanskou vybaveností  obec  a její části spádují do  Bouzova, Litovle 
a  Konice.  
Objekty občanské vybavenosti jsou vyznačeny v grafické části. 
 
d3)  Rekreace a cestovní ruch  
 

Hlavním rekreačním místem  ve správním území obce Luké je Javoříčko, které 
se stává cílem  především  nepobytové turistiky, díky   pietnímu místu  s památníkem  
Vítězství  obětem vyhlazení obce  z konce II. světové války a díky nedalekým 
Javořičským  jeskyním  s kvalitní krasovou výzdobou.  Převislé sintrové povlaky  
vytvářejí  zkamenělé  vodopády a celou řadu dalších  drobných útvarů i velkých 
stalogmitů  a krápnikových sloupů. Nedaleko jeskyní je i pozoruhodný skalní útvar  
zvaný  Zkamenělý zámek se vzácnými  teplomilnými  druhy rostlin. Tyto hodnoty 
včetně kvalitní  přírody celkově  se  stává  cílem mototuristů, ale  i pěších turistů a 
v poslední době cykloturistů. Vedou tudy  turistické stezky, ale  i značné cyklostezky.  
K pobytové  rekreaci slouží pouze chata Jeskyňka s možností ubytování cca 40 
hostů.  Bývalý dětský tábor  nad Ješovem byl zrušen a objekt slouží bydlení.  

V území se rozvíjejí  individuální rekreace, a to  převážně formou chalupaření. 
Neobydlené  obytné objekty    jsou převážně  převáděny na objekty rekreační. 
Bohužel zde vzniklo i několik nových chat, které   ale svým výrazem  většinou 
nezapadají do charakteru okolní zástavby. Nové plochy pro individuelní  rekreaci 
 (v alternativě bydlení) jsou navrhovány minimálně, pouze v Březině a Veselíčku, a to  
výhradně pro rekreační objekty  ve  výrazu původních objektů sídel. V  Březině jsou 
vyhrazena místa pro  rozsáhlejší – luxusnější – rekreační objekty (RB2 – RB4). 
Důraz je, ale třeba dát na výraz těchto objektů.  

Ve Veselíčku  je u bývalého areálu ZD uvažováno s možností využití pro 
agroturistiku.  
          
d4)  Výroba  
 
d 4.1)  Zemědělská výroba  

 
V současné   době hospodaří na pozemcích řešeného území převážně 

Bouzovská zemědělská společnost a.s., která zde obhospodařuje  cca 600 – 650ha 
půdy. Těžiště rostlinné  výroby (60%) představuje pěstování obilovin (pšenice, 
ječmen, řepka, hrách, oves), v rámci  snižování ploch orné půdy  a protierozních 
opatření, byla část pozemků zatravněna (víceleté  pícniny na  orné půdě, trvalé travní 
porosty) – celé k.ú. Březina, Luká (část).  

V současné době je uvažováno ze strany Bouzovské zemědělské společnosti 
a.s. o převodu části obhospodařovaných ploch jinému uživateli (ZD Úsovsko a.s., 
Klopina), který má předběžný záměr přesunout část rostlinné výroby (orná půda) do 
živočišné (pastviny – zatravnění ploch).  
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V Luké hospodaří  několik soukromých  zemědělců. Další soukromí zemědělci 
hospodaří  na k.ú. Březina.  
 

V řešeném území v současnosti funguje pouze farma v Luké, kde byla 
ponechána i živočišná výroba. 

V zemědělském areálu vznikají navíc určité volné plochy, které by mohly být 
případně využity i pro výrobu nebo podnikatelskou činnost.  

Farma nemá vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. V grafické  části (výkres 
C2.1, 1:2000) je  vyznačeno PHO maximálně přípustné, to znamená, že počet  kusů 
dobytka je  nezbytné přizpůsobit tomuto pásmu.  
 
Farma  Veselíčko  
Farma je  tvořena jedním  hospodářským objektem, bývalým kravínem.  Tento objekt 
již není uvažován pro možnost zemědělské výroby – farmy, je zde uvažováno i 
s možností využití pro  agroturistiku  alternativně pro podnikatelské  aktivity.  
 
Farma   Střemeníčko  
Živočišná výroba zde byla zrušena v r. 1991.  
Areál je navržen pro  podnikatelské aktivity (stolárna). Pro lepší dostupnost  je 
navržena nová  přístupová komunikace.  
 
Farmy v Luké a Veselíčku jsou napojeny na vlastní, nezávadné zdroje pitné vody, 
odkanalizování je provedeno do jímek na  vyvážení, které jsou vyváženy na pole dle 
Programu odpadového hospodářství farmy.  
 
d 4.2)  Přidružená a průmyslová výroba, řemeslná výroba  
 

V řešeném území Luké je lokalizováno pouze jedno větší  zařízení průmyslové 
výroby a působí zde několik drobných soukromých řemeslníků.  Areál výroby je 
situován v centru Střemeníčka, v současné době zde však výroba  skomírá.  
V návrhu ÚPn  je uvažováno se zachováním   výrobního areálu v návrhovém období, 
nicméně výhledově  je třeba areál vymístit.  S nově  navrhovanými plochami pro 
výrobu a aktivity je  uvažováno  naproti ZD v Luké.   
 
 
V Luké a Střemeníčku se  v rámci areálu ZD  volné případně nevyužívané plochy a 
objekty uvažují  pro výrobní, skladovací funkci  nebo jinou podnikatelskou činnost. 
V návrhovém období by mělo dojít ke zvýšení počtu pracovních příležitostí  
v místních výrobních aktivitách  a ve službách.  
ÚPn navrhuje využití stávajících objektů popř. nové plochy,  aby nedocházelo ke 
kolizi mezi  výrobní činností a obytnou funkcí okolního zastavěného území.  
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d5) Zeleň  
 
Řešené území leží v oblasti s rozvinutým zemědělstvím a intenzivní zemědělskou 
výrobou. Orná půda tvoří přibližně 45% celkové výměry a cca 40% zaujímá lesní 
porosty.  Nezanedbatelnou součástí zeleně jsou i remízky, břehová zeleň, aleje a 
doprovodná zeleň. Tato zeleň vytváří  na mnoha místech ostrou hranici s ornou 
půdou.  
  
 
d 5.1)  Veřejná a vyhražená zeleň  
Slouží pro zachování ekologické  stability prostředí, pro odpočinek obyvatel a 
k rekreaci, popř.  jako zeleň ochranná a estetická (zeleň hřbitova). Představuje ji 
zeleň vyhražená (zeleň hřbitova) a zeleň  sídelní (veřejné ozeleněné plochy, zeleň 
kolem silnic, předzahrádek   apod. 
Nepřípustná je  na těchto plochách výstavba  s výjimkou staveb sloužících danému 
účelu (drobná architektura, chodníky, liniové sítě).  
 
 
d 5.2) Užitková zeleň , drobná držba  
Užitková zeleň zahrnuje  plochy zahrad,  sadů a záhumenků, které se nacházejí 
v přímé návaznosti na zastavěné plochy v obci.  Tato zeleň je velmi dobře udržovaná 
a ošetřovaná  a tvoří  důležitý  přechodový prvek mezi urbanizovanými  plochami a 
obdělávanou  zemědělskou  (převážně ornou) půdou.  
Má i další důležité   funkce při zadržování přívalových vod, je přirozeným filtrem 
splachů z chemicky ošetřovaných, velkovýrobě obhospodařovaných ploch a 
v neposlední řadě má i funkci zpevňovací a ekologicko – stabilizační. Prstenec sadů, 
zahrad a záhumenků většinou obkružuje celé zastavěné území jednotlivých obcí.  
Užitková zeleň zde má i krajinotvorný význam, protože přesně definuje území 
sídelního útvaru v zemědělsky využívané krajině.  
V luké a ve Střemeníčku jsou  navrhovány plochy pro užitkovou zeleň (záhumenky).  
 
 
d 5.3) Krajinná zeleň  

Lesní plochy (LPF), zemědělsky obhospodařované plochy (ZPF), vlastní 
sídelní úvar a krajinná zeleň formují celkový charakter krajiny.  

Celé řešené území, s výjimkou západní části Ješova a  východní části 
Střemeníčka je obkrouženo lesy, přičemž nejcennější porosty se nacházejí 
v severozápadní části řešeného území.  

Důležitými prvky krajinné zeleně jsou břehové porosty, rozptýlená zeleň a 
aleje. Břehová a doprovodná zeleň se stávajícími významnými liniovými prvky, které 
vytvářejí přirozený rámec vodotečí a komunikací.  Liniová zeleň podél komunikací je 
však do značné míry redukována. Zcela chybí podél hlavní silnice II/373, silnic III. 
třídy v úsecích Veselíčko – Březina, Březina – Javoříčko, Veselíčko – Javoříčko, 
Javoříčko- Střemeníčko, Střemeníčko – Slavětín.  
 
V budoucnu by měly být stávající součástí krajinné zeleně zachovány a dále 
rozšiřovány a posilovány, a to hlavně v návaznosti na navržený generel lokálního 
ÚSES, doplněný  proterozními prvky, jež by  pomohly  snížit vodní erozí, která na  
některých místech značně ohrožuje stávající plochy  orné půdy.   
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d5.4)  Produkční  krajinná zóna  
 

Plochy určené pro hospodaření na ZPF, tvoří ji orná půda, louky a pastviny. 
Jedná se o intenzivně obhospodařované zemědělské pozemky a pozemky se 
zvláštní ochranou, která  by  vyplývala ze vztahu k ochraně přírody. 
Součástí ploch jsou meze, remízky apod.  
Přípustné jsou liniové stavby, komunikace, účelové stavby zemědělské výroby. 
Přípustné jsou změny kultur, pokud nedojde ke snížení ekologické stability a 
krajinného rázu  území.  
Nepřípustné je další zcelování ploch orné půdy.  
 
d5.5)  Zvláštní plochy zeleně 
 
V katastrálním území Luké se nachází několik významných krajinných segmentů, 
které byly   podchyceny a popsány OSSPPOP Olomouc v roce 1988 a mají (resp. 
měly) charakter evidovaných  významných krajinných prvků. Jedná se o :  
 
- VKP č. 431 – Stromy, křoviny, strž jihozápadně od Střemeníčka, výměra cca 2ha  

výměra cca 2ha (k.ú. Střemeníčko)  
- VKP č. 432 – Lesík na vrcholu kopce, západně od Střemeníčka (k.ú. Střemeníčko)  
- VKP č. 435 – skupina 3 lesíků v polích, jihozápadně od Luké (k.ú. Luká)  
 
-    VKP č. 463 – „Špraněk – Březina „, krasové území se soustavou  javořičských  

jeskyní  a teplomilná vzácná květena, návrh na rozšíření o následující  
lokalitu (VKP č. 464) – k.ú.  Březina  

- VKP č. 464 – „Špraněk – Kadeřín, Javoříčko“, protější stráň Zkamenělého zámku,  
návrh na rozšíření rezervace Špraněk (k.ú. Javoříčko, Kadeřín) 

- VKP č. 469 – Spojené toky Javoříčky a Špraňku, malý krasový tok v krasovém  
území, krasové jevy – vyvěračky, ponory. Ohrožení skládkami,  
odpadovými vodami  ze sídel a regulací koryt  (k.ú. Ludmírov, Hvozd,  
Vojtěchov, Březina, Kadeřín, Javoříčko, Luká, Ješov, Veselíčko,  
Slavětín,  Střemeníčko, Bouzov, Doly u Bouzova) 

-    VKP č. 476 – údolí potoka Loučky, významná lokalita chráněných a ohrožených  
  druhů, ohroženo  výstavbou lesní cesty (k.ú. Loučky, Bílsko, Luká) 
- VKP č. 485 – lokalita  Ješov – botanická lokalita ohrožených a chráněných druhů  

(k.ú. Ješov) 
- VKP č. 486 – lokalita Luká – botanická lokalita ohrožených a chráněných  druhů 

(k.ú. Luká)  
-     VKP č. 487 – lokalita Březina – Trávník s ohrož. a chráněnými druhy (k.ú.  

Březina) 
- VKP č. 488 – lokalita Luká – Trávník s ohroženými a chráněnými  druhy  

(k.ú. Luká)  
- VKP č. 489 – lokalita  Luká – Trávník  s ohroženými a chráněnými  druhy  

(k.ú. Luká) 
- VKP č. 498 – údolí Luckého potoka (Šumice) od Luké k silnici  k Vilémovu, 

prameništní vápencové louky přecházející v suchá lesní společenstva  
s ohroženými druhy  (k.ú. Luká, přesahuje do okresu Prostějov)  

 
Další krajinné segmenty kategorie „Významný krajinný prvek“ byly samostatně 
evidovány bývalým referátem ŽP OkÚ Olomouc. Některé z výše uvedených VKP 
navržených a evidovaných OSSPPOP Olomouc v roce 1988 již byly převzaty do 
evidence  ŽP OkÚ Olomouc, jiné byly nově navrženy v rámci zpracování generelů 
ÚSES pro řešené území obce Luká (viz  přílohy v podobě tabulek vložených v textu).  
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II.e  
Limity  využití  území   
 
Zátopové území  v řešeném k.ú.  nebylo stanoveno.  
Při využití ploch na řešených k.ú. je nezbytné respektovat :   
 
e1) limity využití  území vyplývající ze  zákonů a nadřazených předpisů  
                                                                                                                                                                              
- ochranné pásmo komunikací dle zák. č. 13/1997 Sb.  
- ochranná pásma  inženýrských sítí (vedení  Vn, trafostanic) dle  

zák.č. 222/1994 Sb.  
- respektovat vodní zákon 254/2001 Sb. 

- respektovat ochranná pásma vodních zdrojů 
- respektovat zákon č. o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.  
- respektovat energetický zákon č. 458/2000 Sb. 
- ochrana nemovitých kulturních památek dle zák. č.20/1987 Sb.  
- ochranné  režimy nerostného bohatství dle zák. č. 44/1988 Sb., 439/1992Sb. 
- ochrana přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. 

- respektovat národní přírodní rezervaci Špraněk 
- respektovat podmínky ochranného pásma NPR Špraněk   
- respektovat navrhované rozšíření přírodního parku  Kladecko  
- respektovat evropsky významnou lokalitu Špraněk (§45h a 45i zákona) 
- respektovat významné krajinné prvky (lesy, vodní toky) 

-  zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF 
- zákon č. 289/1995 Sb. – lesní zákon, respektovat OP lesa 50km (dohodnout 

umístění objektů  s dotčeným orgánem státní správy)  
 
 
e2) územní plán stanovuje  následující limity využití území  
 
- OP živočišné výroby. V grafické části (výkres C2.1 – 1:2000) je vyznačena max. 

přípustná hranice OP.  
Počet ks dobytka je nezbytné přizpůsobit stanovené hranici. Do ochranného 
pásma neumisťovat bydlení, individ. rekreaci, zařízení obč. vybavenosti (školy, 
zdravotnictví apod.).  

- OP hřbitova v š. 100m, do ochranného pásma neumisťovat objekty výroby, 
výrobních služeb a podobných hlučnějších provozů, garáží apod.  

- návrh ÚSES a interakčních prvků (viz. samostatná kapitola) - závazně je 
vymezen systém vytvářející břemeno na pozemky, hranice a skladba bude 
upřesněna  v podrobnější dokumentaci  

- dočasnost  staveb v části Valšovský Žleb  
- omezení  druhů  pěstovaných plodin na plochách ohrožených erozí  
- ochranná pásma navrhovaných ČOV 
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II.f  

Přehled  a  charakteristika  vybraných  ploch   zastavitelného území    
 
 

Pořadové číslo 
plochy 

Katastr 
Označení 

lokality 

Výměra 
(m2) 

Funkční typ (viz. 
Regulativy) 

Počet domů 
(Bv, Bri) 

1 Luká B1 15020 Bv 12 

2 Luká B2 14752 Bv 9 

3 Luká B3 4027 Bv 3 

4 Luká B4 9317 Bv 7 

5 Luká B5 9460 Bv 7 

6 Luká B6 1571 Bv 2 

7 Luká B7 14666 Bv 8 

8 Luká A1 38243 Va,p  

9 Luká O1 11097 Os  

10 Luká P1 545 Parkoviště  

11 Luká Z1 1128 Zs  

12 Luká Z2 12234 Zu  

13 Luká Z3 875 Zs  

14 Luká Z4 821 Zs  

15 Ješov B8 5613 Bv 4 

16 Ješov B9 3300 Bv 3 

17 Ješov B10 3357 Bv 2 

18 Ješov O2 2230 Os  

19 Javoříčko B11 2814 Bv 2 

20 Javoříčko B12 6358 Bv 2 

21 Javoříčko B13 4324 Bv 3 

22 Javoříčko B14 3916 Bv 2 

23 Javoříčko B15 3840 Bv 2 

24 Javoříčko B16 3365 Bv 2 

25 Javoříčko O4 3661 Ok, Zs  

26 Javoříčko R1 21000 Rh  

27 Javoříčko R2 3032 Rh  

28 Březina RB1 4854 Bri 3 

29 Březina RB2 1340 Bri 2 

30 Březina RB3 13800 Bri 2 

31 Březina RB4 17650 Bri 2 

32 Březina A2 950 Vz  

33 Střemeníčko RB5 7703 Bri 4 

33 Střemeníčko Z5 12800 Zu  

35 Veselíčko RB6 1494 Bri 1 

36 Veselíčko O3 860 Os  
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Pozn. Navrhovaná plocha O3 leží mimo řešené území (k.ú. Slavětín). 
 
 
Předpokládaný  vývoj bydlení  a rekreace:  
  
 
                 Trvale obydl. domy a  trvale bydlící obyv.                           Rekreace  

obec        r. 2000       návrh        r.2015  

domy obyv. domy obyv. domy obyv. r. 2000 r.2015 

BŘEZINA   10   24    1    3   10   29    7 16 

JAVOŘÍČKO   14   54    13  42   27   92     1   1 

JEŠOV   44 146    9   27   50 152    0   4 

LUKÁ 118 441  48 144 158 534    2   8 

STŘEMENÍČKO   29   79    4   12   29   84    3   9 

VESELÍČKO   17   32    1     3   15   43    0   3 

 
 
Definice některých navrhovaných ploch mimo funkci bydlení a rekreaci (Bv, Bri): 
 
LUKÁ  
 
A1 –plocha  pro ekologicky čistou výrobu popř. podnikatelské aktivity 
 
Z2 –plocha pro užitkovou zeleň, zahrádky, pro oddělení  lokality  bydlení 
       od zemědělského družstva 
 
Z1, Z3, Z4 - plochy pro sídelní zeleň uprostřed navrhovaných obytných lokalit 
 
P1 – plocha pro parkování  u  DPS, obytné plochy  
 
BŘEZINA 
 
A2 – plocha  pro zemědělskou výrobu – předpokládá se kapacitní chov drůbeže 
 
JAVOŘÍČKO  
O4  - plocha pro občanskou vybavenost v kombinaci se zelení. Vyčleněna převážně  
pro vybavenost sloužící návštěvníkům jeskyní a pietních slavností 
(občerstvení, prodej, případně výstavní prostor apod.).  
 
STŘEMENÍČKO  
Z5 - Plocha mezi současně zastavěným územím a  navrhovanými komunikací by 
byla využita pro zahrádky – užitkovou zeleň.  
 
 
 
 
Plochy O1, O2, O3 (různé části obce) budou plnit funkci sportovně – rekreačních 
areálů. V Luké bude součástí areálu (hlavním prvkem) vodní plocha – přírodní 
parkoviště. 
 



  40 

II.g  

Návrh  koncepce dopravy a technického vybavení 
 

 
g.1  Doprava                                                                                                  
  

Doprava - obsah : 

1.     Úvod 

2.     Podklady 

3.     Návrh 

3.1    Doprava silniční 

3.1.1  Řešení komunikační sítě 

3.1.2  Zatížení dopravní sítě 

3.1.3  Silniční ochranná pásma 

3.1.4  Doprava v klidu 

3.1.5  Hromadná doprava osob 

3.1.6  Dopravní zařízení 

3.2    Doprava železniční 

3.3    Doprava letecká 

3.4    Doprava vodní 

3.5    Účelové komunikace 

3.6    Doprava pěší 

4.     Vliv dopravy na životní prostředí 

5. Závěr 

 

6.     Přílohy 

6.1    Výpočty hluku z dopravy 

6.2    Přehledná mapa silniční sítě 

6.3    Uspořádání uličního prostoru 
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Ú V O D  -  základní komunikační síť. 

Luká.  

Dopravní  osou řešeného  území je  navrhovaná trasa  silnice II/373 Chudobín – 
Konice – Jedovnice - Brno ve  stávající trase. Státní silnice   III/37334 Luká –spojka, 
III/3735 Luká – Javoříčko –Slavětín, III/37338 Luká – Vojtěchov – Hvozd, III/4481 
Ochoz – Bohuslavice – Luká doplňují dopravní kostru katastru obce.  

Pro zpomalení dopravního průjezdu obcí a zvýšení bezpečnosti dopravy jsou v ose 
komunikace II/373 navrženy dvě malé okružní křižovatky, jedna při západním okraji 
obce na příjezdu od Hvozdu, druhá v centru obce.  

Ostatní  druhy doprav  podstatným způsobem  neovlivní řešení územně plánovací 
dokumentace. 

 Březina. 

Obec je připojena na sil. III/3736 Březina - spojovací, která je v obci ukončena. Další 
silnice se v k.ú. obce nenachází. 

 Javoříčko. 

Obec je připojena na sil. III/37335 Luká – Javoříčko – Slavětín, sil. III/37337 
Javoříčko – průjezdná je druhou komunikací obce. Další silnice se v k.ú. obce 
nenachází. 

 Ješov. 

Obec leží při sil. II/373 a její páteří je sil. III/37333 Ješov – průjezdná.  

 Střemeníčko. 

Páteří obce je sil.III/37335 Luká – Javoříčko – Slavětín. Další silnice se v k.ú. obce 
nenachází. 

 Veselíčko. 

Obec leží na sil. III/37335 Luká – Javoříčko – Slavětín. Další silnice se v k.ú. obce 
nenachází. 

 

2.     P O D K L A D Y. 

Pro zpracování dopravního řešení územního plánu sídelního útvaru  (obce) bylo 
použito  následujících výchozích podkladů : 

1. Silniční mapa 1:50 000  

2. Mapový podklad 1 : 5000 

3. Navrhování obytných zón. TP 103 (1998) 

 

 

 

 

 

 



  42 

3.     N Á V R H 

3.1    Doprava silniční 

3.1.1 Řešení komunikační sítě 
Luká 

Osou  zastavěného území  obce zůstává  původní trasa komunikace II/373, v návrhu 
zařazená v souladu s ČSN 73 6110,  jako komunikace  f.tř.B2.  Řeší  obsluhu  území  
a spojení se sil.vyššího řádu.  Další silnice III/4481, III/37334, III/37338  a III/37338 
mají výrazně nižší dopravní význam a řeší obsluhu území. Ostatní komunikace 
zajišťují přístup a obsluhu území obce.. 

V situaci řešení jsou zakresleny úpravy komunikací pro odstranění 
nejzávažnějších dopravních závad vytipovaných v průzkumu. Jedná se zejména o 
částečnou změnu principu uspořádání dopravy v centru obce.  

Další navrhované úpravy se týkají zpomalení dopravního průjezdu obcí a zvýšení 
bezpečnosti dopravy - v ose komunikace II/373 jsou navrženy dvě malé okružní 
křižovatky, jedna při západním okraji obce na příjezdu od Hvozdu, druhá v centru 
obce.  

 

Březina 

Obec leží na koncovém úseku sil. III/37336. Silnice pokračuje jako MK až ke konci 
zástavby, dále jako UK. Funkční třída páteřní komunikace je C. Celá obec je na 
svahu, situace je stabilizovaná, je třeba počítat s úpravou směrových i výškových 
poměrů v křižovatce s ÚK na začátku obce a v části trasy mimo zastavěné území 
obce..  

Javoříčko.  

Komunikace III/37337 je v průtahu obcí v dostatečné šířce v zařazení do f.t. C, 
s úpravou šířkových a směrových parametrů je třeba počítat v neobestavěném úseku 
(extravilánová část) trasy komunikace.  

 Ješov. 

Sil. II/373 neovlivní zásadním způsobem řešení ÚPn. Hlavní osu zástavby tvoří sil. 
III/37333 ve f. t. C, jež končí v obci a pokračuje jako ÚK. 

 Střemeníčko. 

Osou zástavby je sil. III/37335 ve f. t.B2 resp. C. Trasa průtahu je stabilizovaná 
úpravu lze navrhnout v úsecích s nevhodným šířkovým uspořádáním a v některých 
směrových obloucích. 

 Veselíčko. 

Obec je přičleněna k sil. III/37335, která tvoří páteř zástavby, f.t. B2 resp. C. Lze 
předpokládat, že bude třeba provést úpravu šířkových parametrů v extravilánu i 
v průtahu obcí. Doporučuje se provést korekce směrových parametrů v obci. 
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Místní komunikace ostatní 

Místní komunikace  ostatní jsou zařazeny  do dopravní kostry jako obslužné f.tř. C 3, 
resp  D1, lze je zařadit, resp. upravit  do  kategorie  MO  7.0/30,  MO  5.0/30,  
případně MOK 7.5/30, MOK 4.0/30 . Jedná  se většinou komunikace se smíšeným 
provozem, jež po doplnění výhyben a minimálního pásu pro pěší provoz, lze 
zařadit do f.tř.D1 jako komunikace zklidněné  (obytná  zóna,  obytná   ulice).  Je  
třeba  při  návrhu respektovat TP 103 (1998) zejména v úpravě šířky a parametrů 
uličního a dopravního prostoru zklidněných ulic. Ve většině případů jednopruhových 
komunikací je třeba věnovat pozornost  vedle výhyben rovněž křižovatkám a 
připojením na nadřazenou komunikační síť. 

Na stávající síť budou  připojeny úseky nově navržených větví, jež souvisí s  nově 
navrhovanou výstavbou, případně využitím území. Kategorie MO 8/40, MO 7/30, MO 
5/30. 

 

3.1.2  Zatížení dopravní sítě 

Dopravní zatížení silniční sítě  řešeného území je částečně obsaženo ve sčítání 
dopravy z r. 2000. Nejsou však řešeny veškeré komunikace v řešeném území, proto  
nelze provést jednoznačné komplexní závěry pro síť  dopravy. Vyplnění této mezery 
v  podkladech by bylo možné   pouze   provedením   dopravního   
průzkumu.Jednoznačně lze však komunikace III. tř. zařadit k méně zatíženým 
dopravními pohyby.   Vzhledem k řídkému obestavění  zřejmě nebude žádná z 
místních komunikací trasou s dopravním zatížením, jež by vyžadovala zvláštní 
přístup. 

 

Výsledky sčítání dopravy 2000: 

    stanoviště       čís.silnice      intenzita /voz/24 hod./ 

    7-4010            II/373                  1041 

    6-5546            II/373                  497 

     7-5390          III/37338              501 

 Přepočet na  hodnoty r.2015 byl  proveden pomocí koef.  růstu dopravy ŘSD. 

TNV :    ID       x     1.68 / 1,34   =     262                          125                                90 

O :       ID       x     0,82 / 0,96   =    1090                        520                                560 

S :           ID       x     1,74/1,34     =    1352 voz/24h          645                                650 

 

 

Vzhledem k tomu, že žádný  z dotázaných podniků nepředal podklady o významnější 
dopravě po silniční síti, nelze v tomto směru vyvodit žádné závěry, jež zásadně 
ovlivní přepravní vztahy. 
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3.1.3  Silniční ochranná pásma 

Ve výkresové části jsou zakreslena ochranná pásma silnic dle zákona  o pozemních  
komunikacích 13/1997  Sb. §30.  Hranice ochranných pásem jsou : 

           - silnice I.tř.     50 m od osy vozovky 

           - silnice II.tř.   15 m od osy vozovky 

           - silnice III.tř.  15 m od osy vozovky 

 

3.1.4. Doprava v klidu  

V řešeném území  je třeba v  souladu s ČSN  73 6110 zajistit parkování a odstavení 
vozidel.  Při bilancování má být dodržen stupeň  motorizace 1 :  3.5. V současné  
době je situace v odstavení vozidel  obyvatel (dle průzkumů  vybilancovaná.  

Luká. 

V  řešeném území  je k dnešnímu dni cca 441 obyvatel, kteří obývají  cca 118 
obytných  domů (převážně rodinných), v  lokalitě se uvažuje cca 8  rekreačních 
chalup. Předpokládaný počet vozidel IAD je cca  126, resp. 128. V rámci  návrhu je 
počítáno se stavbou cca 40-ti domů. Předpokládaný nárůst počtu obyvatel je 
max.116 osob. Všechny byty jsou  navrhovány v rodinných domcích, kde bude  plně 
řešeno odstavení  automobilů IAD. Se  stavbou jakékoliv  občanské  vybavenosti  je  
třeba zajistit zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích  stání dle ČSN 73 
6110. Budování  parkovacích ploch v  rámci rozvojových ploch území není graficky  
samostatně značeno, předpoklad dodržení požadavků OTP na výstavbu platí. Návrh 
předpokládá vybudování  parkovišť na  veřejných  plochách  v množství,  které je 
technicky pro každou lokalitu únosné, ke zlepšení stávajícího  stavu, případně  jako 
rezervu.  V situaci  jsou označeny plochy stávajících parkingů, které  lze rozšířit a 
zkapacitnit a plochy nových parkovišť.  

Pro výsledný  počet obyvatel v návrhovém  období max.534 při motorizaci 1:3.5 je 
počet vozidel  IAD cca 152. Potřeba odstavení u občanské vybavenosti musí být 
řešena v rámci návrhu jednotlivých objektů.  Stávající objekty mají potřeby pokryty. 
Totéž se týká i stání u výrobních podniků. Při odstavení na  pozemku RD min. 
jednoho  vozidla IAD lze odstavná stání považovat za  vybilancovaná . Pro 
krátkodobé parkování ČSN 73 6110 požaduje (534/20)x0.4 = 10 st., při  úvaze  
zastupitelnosti  odst.  stání  lze  tedy hovořit o dostatečné rezervě. Podélně lze  
parkovat na všech obslužných komunikacích  pokud jsou pouze  přístupové, v 
provedení slepých komunikací. Je třeba vzít  v úvahu, že všechna zařízení obč.  
vybavenosti mají pouze místní  význam, nelze tedy požadavek ČSN  73 6110 na  
budování stání voz.IAD  aplikovat v plném rozsahu.  

V návrhu je řešeno celkem 49 stání parkovacích na terénu. 

 

Březina 

V  řešeném území  je k dnešnímu dni cca 24 obyvatel, kteří obývají  cca 10 obytných  
domů (převážně rodinných), v  lokalitě se uvažuje cca 10  rekreačních chalup. 
Předpokládaný počet vozidel IAD je cca  7, resp. 10. V rámci  návrhu je počítáno se 
stavbou cca 1 domů. Předpokládaný nárůst počtu obyvatel je max.3 osoby. Všechny 
byty jsou  navrhovány v rodinných domcích, kde bude  plně řešeno odstavení  
automobilů IAD. Se  stavbou jakékoliv  občanské  vybavenosti  je  třeba zajistit 
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zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích  stání dle ČSN 73 6110. 
Budování  parkovacích ploch v  rámci rozvojových ploch území není graficky  
samostatně značeno, předpoklad dodržení požadavků OTP na výstavbu platí. V 
situaci  jsou označeny plochy stávajících parkingů, které  lze rozšířit a zkapacitnit a 
plochy nových parkovišť.  

Pro výsledný  počet obyvatel v návrhovém  období max.39 při motorizaci 1:3.5 je 
počet vozidel  IAD cca 11. Potřeba odstavení u občanské vybavenosti musí být 
řešena v rámci návrhu jednotlivých objektů.  Stávající objekty mají potřeby pokryty. 
Totéž se týká i stání u výrobních podniků. Při odstavení na  pozemku RD min. 
jednoho  vozidla IAD lze odstavná stání považovat za  vybilancovaná . Pro 
krátkodobé parkování ČSN 73 6110 požaduje (39/20)x0.4 = 1 st., při  úvaze  
zastupitelnosti  odst.  stání  lze  tedy hovořit o dostatečné rezervě. Podélně lze  
parkovat na všech obslužných komunikacích  pokud jsou pouze  přístupové, v 
provedení slepých komunikací. Je třeba vzít  v úvahu, že všechna zařízení obč.  
vybavenosti mají pouze místní  význam, nelze tedy požadavek ČSN  73 6110 na  
budování stání voz.IAD  aplikovat v plném rozsahu. V obci jsou dostatečné volné 
plochy, které lze použít pro příležitostné parkování voz. IAD.  

 

 Ješov. 

V  řešeném území  je k dnešnímu dni cca 146 obyvatel, kteří obývají  cca 44 
obytných  domů (převážně rodinných), v  lokalitě se uvažují cca 4  rekreační chalupy. 
Předpokládaný počet vozidel IAD je cca  42, resp. 46. V rámci  návrhu je počítáno se 
stavbou cca 4 domů. Předpokládaný nárůst počtu obyvatel je max.12 osob. Všechny 
byty jsou  navrhovány v rodinných domcích, kde bude  plně řešeno odstavení  
automobilů IAD. Se  stavbou jakékoliv  občanské  vybavenosti  je  třeba zajistit 
zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích  stání dle ČSN 73 6110. 
Budování  parkovacích ploch v  rámci rozvojových ploch území není graficky  
samostatně značeno, předpoklad dodržení požadavků OTP na výstavbu platí. V 
situaci  jsou označeny plochy stávajících parkingů, které  lze rozšířit a zkapacitnit a 
plochy nových parkovišť.  

Pro výsledný  počet obyvatel v návrhovém  období max.44 při motorizaci 1:3.5 je 
počet vozidel  IAD cca 13. Potřeba odstavení u občanské vybavenosti musí být 
řešena v rámci návrhu jednotlivých objektů.  Stávající objekty mají potřeby pokryty. 
Totéž se týká i stání u výrobních podniků. Při odstavení na  pozemku RD min. 
jednoho  vozidla IAD lze odstavná stání považovat za  vybilancovaná . Pro 
krátkodobé parkování ČSN 73 6110 požaduje (44/20)x0.4 = 1 st., při  úvaze  
zastupitelnosti  odst.  stání  lze  tedy hovořit o dostatečné rezervě. Podélně lze  
parkovat na všech obslužných komunikacích  pokud jsou pouze  přístupové, v 
provedení slepých komunikací. Je třeba vzít  v úvahu, že všechna zařízení obč.  
vybavenosti mají pouze místní  význam, nelze tedy požadavek ČSN  73 6110 na  
budování stání voz.IAD  aplikovat v plném rozsahu. V obci jsou dostatečné volné 
plochy, které lze použít pro příležitostné parkování voz. IAD. 

 

 Javoříčko. 

V  řešeném území  je k dnešnímu dni cca 54 obyvatel, kteří obývají  cca 14 obytných  
domů (převážně rodinných), v  lokalitě se uvažuje cca 1  rekreační chalupa. 
Předpokládaný počet vozidel IAD je cca  15, resp. 16. V rámci  návrhu je počítáno se 
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stavbou cca 7 domů. Předpokládaný nárůst počtu obyvatel je max.38 osob. Všechny 
byty jsou  navrhovány v rodinných domcích, kde bude  plně řešeno odstavení  
automobilů IAD. Se  stavbou jakékoliv  občanské  vybavenosti  je  třeba zajistit 
zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích  stání dle ČSN 73 6110. 
Budování  parkovacích ploch v  rámci rozvojových ploch území není graficky  
samostatně značeno, předpoklad dodržení požadavků OTP na výstavbu platí. V 
situaci  jsou označeny plochy stávajících parkingů, které  lze rozšířit a zkapacitnit a 
plochy nových parkovišť.  

Pro výsledný  počet obyvatel v návrhovém  období max.92 při motorizaci 1:3.5 je 
počet vozidel  IAD cca 26. Potřeba odstavení u občanské vybavenosti musí být 
řešena v rámci návrhu jednotlivých objektů . Stávající objekty mají potřeby pokryty. 
Totéž se týká i stání u výrobních podniků. Při odstavení na  pozemku RD min. 
jednoho  vozidla IAD lze odstavná stání považovat za  vybilancovaná . Pro 
krátkodobé parkování ČSN 73 6110 požaduje (92/20)x0.4 = 2 st., při  úvaze  
zastupitelnosti  odst.  stání  lze  tedy hovořit o dostatečné rezervě. Podélně lze  
parkovat na všech obslužných komunikacích  pokud jsou pouze  přístupové, v 
provedení slepých komunikací.. V obci jsou dostatečné volné plochy, které lze použít 
pro příležitostné parkování voz. IAD. V obci jsou situovány jeskyně a památník, jež 
jsou turisticky vyhledávaným cílem. Pro tento účel slouží parkoviště, které má 
dostatečnou kapacitu  (cca 60 osob. + 10 autobusových stání).   

 

 Střemeníčko. 

V  řešeném území  je k dnešnímu dni cca 79 obyvatel, kteří obývají  cca 29 obytných  
domů (převážně rodinných), v  lokalitě se uvažuje cca 9  rekreačních chalup. 
Předpokládaný počet vozidel IAD je cca  23, resp. 30. V rámci  návrhu je počítáno se 
stavbou cca 4 domů. Předpokládaný nárůst počtu obyvatel je max.12 osob. Všechny 
byty jsou  navrhovány v rodinných domcích, kde bude  plně řešeno odstavení  
automobilů IAD. Se  stavbou jakékoliv  občanské  vybavenosti  je  třeba zajistit 
zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích  stání dle ČSN 73 6110. 
Budování  parkovacích ploch v  rámci rozvojových ploch území není graficky  
samostatně značeno, předpoklad dodržení požadavků OTP na výstavbu platí. V 
situaci  jsou označeny plochy stávajících parkingů, které  lze rozšířit a zkapacitnit a 
plochy nových parkovišť.  

Pro výsledný  počet obyvatel v návrhovém  období max.84 při motorizaci 1:3.5 je 
počet vozidel  IAD cca 30. Potřeba odstavení u občanské vybavenosti musí být 
řešena v rámci návrhu jednotlivých objektů.  Stávající objekty mají potřeby pokryty. 
Totéž se týká i stání u výrobních podniků. Při odstavení na  pozemku RD min. 
jednoho  vozidla IAD lze odstavná stání považovat za  vybilancovaná . Pro 
krátkodobé parkování ČSN 73 6110 požaduje (84/20)x0.4 = 2 st., při  úvaze  
zastupitelnosti  odst.  stání  lze  tedy hovořit o dostatečné rezervě. Podélně lze  
parkovat na všech obslužných komunikacích  pokud jsou pouze  přístupové, v 
provedení slepých komunikací.. V obci jsou dostatečné volné plochy, které lze použít 
pro příležitostné parkování voz. IAD.   
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 Veselíčko. 

V  řešeném území  je k dnešnímu dni cca 32 obyvatel, kteří obývají  cca 17 obytných  
domů (převážně rodinných), v  lokalitě se uvažuje cca 3  rekreačních chalup. 
Předpokládaný počet vozidel IAD je cca  10, resp. 12. V rámci  návrhu je počítáno se 
stavbou cca 1 domů. Předpokládaný nárůst počtu obyvatel je max.3 osob. Všechny 
byty jsou  navrhovány v rodinných domcích, kde bude  plně řešeno odstavení  
automobilů IAD. Se  stavbou jakékoliv  občanské  vybavenosti  je  třeba zajistit 
zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích  stání dle ČSN 73 6110. 
Budování  parkovacích ploch v  rámci rozvojových ploch území není graficky  
samostatně značeno, předpoklad dodržení požadavků OTP na výstavbu platí. V 
situaci  jsou označeny plochy stávajících parkingů, které  lze rozšířit a zkapacitnit a 
plochy nových parkovišť.  

Pro výsledný  počet obyvatel v návrhovém  období max.43 při motorizaci 1:3.5 je 
počet vozidel  IAD cca 15. Potřeba odstavení u občanské vybavenosti musí být 
řešena v rámci návrhu jednotlivých objektů.  Stávající objekty mají potřeby pokryty. 
Totéž se týká i stání u výrobních podniků. Při odstavení na  pozemku RD min. 
jednoho  vozidla IAD lze odstavná stání považovat za  vybilancovaná . Pro 
krátkodobé parkování ČSN 73 6110 požaduje (43/20)x0.4 = 1 st., při  úvaze  
zastupitelnosti  odst.  stání  lze  tedy hovořit o dostatečné rezervě. Podélně lze  
parkovat na všech obslužných komunikacích  pokud jsou pouze  přístupové, v 
provedení slepých komunikací.. V obci jsou dostatečné volné plochy, které lze použít 
pro příležitostné parkování voz. IAD.   

 

3.1.5  Hromadná doprava osob 

Hromadná  doprava  osob  je  zajišťována  linkovými autobusy ČSAD. V současné 
době je území obslouženo linkami, které mají v obcích, s vyjímkou Březiny, 
obousměrné zastávky.  V mapovém podkladě jsou vyznačeny  i  nově  uvažované  
zastávky  s vyznačením maximální docházkové  vzdálenosti dle  ČSN 73  6110 (500  
m). Je třeba v cílovém stavu  řešit zastávky MHD v  uspořádání dle ČSN 73 6425 na 
zvláštních pruzích  mimo průjezdný profil komunikací s nástupišti  a pěším  
napojením vč.  vybavenosti přístřešky pro cestující. Jiný způsob hromadné dopravy 
osob není možný. 

 

Řešeným územím probíhá trasa ČSAD č.: 

    780692  Kladky –Luká –Litovel - Konice 

    890733 Lutín – Bohuslavice – Luká 

    890773 Litovel – Luká – Konice 

    890778 Litovel – Mladeč – Měrotín – N.Zámky 

    930449 Mohelnice – Bouzov – Luká. 
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3.1.6  Dopravní zařízení 

Do této skupiny lze zařadit čerpadla pohonných hmot, manipulační plochy a 
rozptylové plochy. 

Plocha pro  čerpací stanici pohonných  hmot není navrhována. 

Rozptylové plochy jsou situovány v místech větší koncentrace pěších, jedná se 
zejména o plochy v centrální části obcí. 

 

 3.2    Doprava železniční. 

Řešeným územím nevede  trasa železniční tratě. 

 

3.3    Doprava letecká. 

Kromě provozu vrtulníků záchranné služby nemá letecká doprava pro obec význam. 

 

 3.4    Doprava lodní. 

Není tento druh dopravy v lokalitě zastoupen. 

 

3.5    Účelové komunikace. 

Účelové  komunikace v  k.ú. obce  slouží zemědělské  dopravě a připojení areálu 
bývalého ZD. Řešení tras  ÚK v návrhu  vychází z rozložení pozemků zemědělské 
výroby a  stávajících zemědělských a lesních cest. Trasy účelových  komunikací 
budou navrženy v souladu s ON 73 6118.  Kategorie hlavních polních cest se 
předpokládá P6/50 (40), resp. P4/30 u méně zatížených. 

 

3.6    Doprava pěší a cyklistická. 

Pěší provoz bude veden po chodnících podél hlavních  komunikací, v obytných 
částech obce bez průjezdné dopravy je pěší provoz  ponechán spolu s  dopravou 
motorovou na  jednom tělese - pojížděné chodníky resp.zklidněné komunikace, 
obytné ulice. 

Při provádění úprav a údržby  bude dbáno na to, aby postupně všechny přechody  a 
přístupy byly v bezbarierové úpravě a vyhovovaly současnému trendu zvyšování 
bezpečnosti  v souladu s platnou legislativou. 

Cyklistický  provoz je  veden po  síti místních  komunikací, případně po stezkách se 
smíšeným provozem a po účelových komunikacích. Nenavrhují se nové trasy 
samostatných cykl. stezek. Vazba na trasy regionálních cyklotras je zřejmá z výkresu 
širších vztahů. 
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4.     Vliv dopravy na životní prostředí. 

Doprava výrazně neovlivní  okolní území nepříznivými  účinky, zejména hlukovými 
emisemi z dopravy  silniční. Neopominutelné jsou i exhalace z provozu vozidel.  

V příloze je výpočet hlukového  zatížení území kolem průtahu sil. II/373 a III/34338. 
Další komunikace v souladu s metodikou výpočtu hluku není třeba  považovat za 
zdroje hluku s ohledem na jejich malou dopravní zátěž.  Výpočet je proveden  pro 
denní a  noční dobu pro dopravní zátěže příslušející roku 2015 programem HLUK+  
verze 6.65 beta Dxf . Výška nad ter. 3,0 m, terén pohltivý,  podélný sklon 2,0%, bez 
korekcí na detailní situaci. 

Ochranné hygienické  pásmo zakreslené v  situaci je převzato z výpočtu pro 
nepříznivější  dobu  (noční doba).  

Pro návrh zástavby jednotlivých lokalit doporučujeme pro posouzení účinku vlivu 
dopravy  na okolní území  zpracovat detailní hlukovou studii  ve smyslu   nařízení 
vlády 502/2000 o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, změněno 
nařízením vlády 88/2004 Sb., při  zohlednění detailní hlukové situace  v místě 
jednotlivých lokalit návrhu využití ploch. 

 

5.   Závěr. 

Řešení  dopravní  problematiky  neovlivní  výrazným způsobem rozvoj obce. Jedná 
se totiž  o změny proti stávajícímu stavu v dopravní kostře  pouze v centrální  části 
obce Luká. Úprava  neovlivní zásadním způsobem  rozvoj obce. Bez ohledu  na to je  
třeba pomocí drobných  úprav a korekcí v rámci údržby zlepšovat stávající  
nepříznivý stav zejména na místních komunikacích. 

 

6.1 Výpočty hluku z dopravy. 
       

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněných 
venkovních prostorech staveb. 

Základní hladina hluku  Laeq,T= 50 dB[A] 

Korekce na místní podmínky dle tabulky  v příloze 6 podkladu : 

Způsob využití území korekce /dB/ 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb 
nemocnic a lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory  nemocnic a 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory ostatních 
staveb a chráněné ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 

 Korekce uvedené v tab. se nesčítají 

Pro noční dobu se použije další korekce –10dB s vyjímkou hluku z železnice, kde se 
použije korekce –5 dB. 
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(1) Použije se  pro hluk z provozoven a z jiných stacionárních zdrojů. Použije se i 
pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích. 
Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 

(2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 

(3) Použije se pro hluk v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je 
převažující a v ochranném pásmu drah. 

(4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní 
doprav. 

 

 

 Pro  stanoviště lze stanovit přípustnou hladinu akustického tlaku A. 

A = 50 + 5 = 55 dB 

    Korekce : 

- stavby pro bydlení v blízkosti veřejných komunikací 

resp. A = 50 + 10 = 60 dB 

    Korekce : 

- stavby pro bydlení v blízkosti hlavních  komunikací 

 

A = 55 - 10 = 45 dB, resp. 50 dB 

      -     po zavedení korekce pro noční dobu  
 

 

 

Souhrnné výsledky 
S odvoláním na výsledky v přiloženém výstupu z programu lze konstatovat, že 
zatížení hlukem není významné. Hlukové zatížení je pro sil. II/373 v nezastavěné 
části  cca 57,2 dB,v denní době, 47,9 dB v noční době, tomu odpovídá ochranné 
pásmo  cca 7,0 m; pro zastavěné území je hluk. zatěž cca 57,2 dB ve dne a 44,9 
dB v noci, tomu odpovídá ochranné pásmo cca 7,0 m.  
Pro sil. III/37338  v extravilánu je hluk. zatížení 52,9 dB vedne, 42,9 dB vnoci. 
Ochranné pásmo  cca 8,0m. 
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VÝSTUPY Z PROGRAMU HLUK+. 
 
HLUK+  verze 6.65 beta Dxf          Uživatel: 1011/Stavoprojekt Olomouc 
Soubor: D:\ARCHIV_HLUK+\373_IN_D.ZAD          Vytištěno: 2.1.2006 15:02 
 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: II/373                                  (V rovině) | 
| Počet aut za hodinu:    81.12, podíl nákladních aut:  20 %.          | 
|/1 Krajní body: [-150.0,   0.0] [ 150.0,   0.0] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.6 dB.                              | 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 6.65 beta Dxf          Uživatel: 1011/Stavoprojekt Olomouc 
Soubor: D:\Archiv_hluk+\373_IN_N.ZAD          Vytištěno: 2.1.2006 15:06 
 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: II/373                                  (V rovině) | 
| Počet aut za hodinu:     6.76, podíl nákladních aut:  10 %.          | 
|/1 Krajní body: [-150.0,   0.0] [ 150.0,   0.0] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 44.9 dB.                              | 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 6.65 beta Dxf          Uživatel: 1011/Stavoprojekt Olomouc 
Soubor: D:\HLUKPLUS_DATA\373_EX_D.ZAD          Vytištěno: 3.1.2006 8:56 
 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: II/373                                  (V rovině) | 
| Počet aut za hodinu:    78.58, podíl nákladních aut:  20 %.          | 
|/1 Krajní body: [-150.0,   0.0] [ 150.0,   0.0] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 60.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 57.2 dB.                              | 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 6.65 beta Dxf          Uživatel: 1011/Stavoprojekt Olomouc 
Soubor: D:\HLUKPLUS_DATA\373_EX_N.ZAD          Vytištěno: 3.1.2006 8:40 
 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: II/373                                  (V rovině) | 
| Počet aut za hodinu:    11.83, podíl nákladních aut:  10 %.          | 
|/1 Krajní body: [-150.0,   0.0] [ 150.0,   0.0] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 65.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.9 dB.                              | 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 6.65 beta Dxf          Uživatel: 1011/Stavoprojekt Olomouc 
Soubor: D:\HLUKPLUS_DATA\37338_EX.ZAD          Vytištěno: 3.1.2006 9:16 
 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: III/37338                               (V rovině) | 
| Počet aut za hodinu:    29.12, podíl nákladních aut:  19 %.          | 
|/1 Krajní body: [-350.0,   0.0] [ 350.0,   0.0] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 50.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.9 dB.                              | 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 6.65 beta Dxf          Uživatel: 1011/Stavoprojekt Olomouc 
Soubor: D:\HLUKPLUS_DATA\37338_E_N.ZAD.ZAD     Vytištěno: 3.1.2006 9:16 
 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: III/37338                               (V rovině) | 
| Počet aut za hodinu:     4.38, podíl nákladních aut:   9 %.          | 
|/1 Krajní body: [-350.0,   0.0] [ 350.0,   0.0] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 55.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.9 dB.                              | 
|—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————| 
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6.2  Silniční mapa 
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6.3 Uspořádání uličního profilu 
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g.2  Vodní hospodářství                                                                               
 
Podklady 
1.   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje schválený usnesením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rady Olomouckého kraje UR/83/47/2004 ze dne 26.8.2004, který je 
Podkladem pro zpracování ÚPD /viz ust. § 4 zákona č. 274/2001 Sb., 

      o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších                                                                      
      předpisů/. 
 
2.   Luká – splašková kanalizace a ČOV – AGPO Olomouc DÚŘ-05/95 

 aktualizace studie vodního hospodářství okresu Olomouc, Agnatis Brno 12/95 
 

Doplňující  
3. Informace  OÚ Luká se zpracovatelem US.  
 
4. Vodovod Pomoraví – skupina Měrotín – Luká, ZS Voding  Hranice 10/96. 
 
5.  Skutečné digitální zákresy vodovodů Javoříčko, Střemeníčko, kanalizace Luká.  
 
6.  Podle ust. § 26 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění novely 76/2006 Sb., ze dne 
15.3.2006, který nabyl účinnosti jeho vyhlášením, obce v samostatné působnosti 
dbají o rozvoj vodovodů a kanalizací, odpovídající potřebám obce, zajištěním jeho 
zapracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu 
s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.  
 
Zásobování  vodou  
 
LUKÁ  
Stručný popis řešeného  území  
 
Obec Luká se nachází v Drahanské vrchovině.  
Zástavbou prochází komunikace  II/373 –Konice – Luká- Slavětín.  
Recipientem je potok Šumice č.povodí 4-12-01-005 a horní tok potoka Javoříčky  
č. povodí 4-10-02-111.  
Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 470-500 m n. m.  
Dle údajů poskytnutých OÚ žijí v obci 441 osob, do r. 2015 se předpokládá nárůst na 
534 obyvatel.  
 
Stávající stav  
V obci Luká je vybudován veřejný vodovod, který   je v majetku a správě obce, byl 
stavěn postupně od r. 1969 – 92  a  v současné době je na něj napojeno asi 95% 
obyvatel.  
Vodovod má několik  zdrojů vody. Prvním zdrojem (1969) je jímací zářez o výdatnosti 
0,5l/s, který je sveden do zemního vodojemu o obsahu 50m3 (max.hl. 462,00). 
Druhým zdrojem vody (1982) je vrtaná studna  východně od obce  o výdatnosti 0,7 
l/s.  
U zdroje je umístěna ČS+ÚV (chlorování+ odstranění Fe), odkud je voda čerpána  
výtlačným řadem do zemního vodojemu VDJ LUKÁ o obsahu  2x400m3 (534,10-
538,50). Třetím zdrojem vody je z r. 1992 vrt v blízkosti  Veselíčka  o výdatnosti 0,5-
0,9 l/s, ze kterého  je voda čerpána výtlačným  řadem do zemního vodojemu VDJ 
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50m3 (max. hl. 462,00). Obec Luká je zásobena rozvodní sítí zhotovenou z lPE a 
PVC v profilech DN 80-150mm.  
Zásobování obce je řešeno ve dvou tlakových pásmech vždy  z příslušného 
vodojemu VDJ 50m3 a VDJ 2x400 m3.  
 
ZD Bouzov, stř. Luká má vlastní  vodovod – studnu a jímací zářez (0,2+0,5 l/s), 
odkud je voda čerpána do zemního vodojemu ZD – VDJ 50m3.  
 
Řešení  
Stávající  systém obce Luká pitnou vodou zůstane zachován a je vyhovující i do 
budoucna.  Výhledově se počítá s rozšířením a dookruhováním vodovodní sítě do 
lokalit   řešených k zástavbě  v rámci urbanistické studie.  
 

Potřeba vody z bilance 

Chyba! Chybné propojení. 

 
 
JAVOŘÍČKO  
Stručný popis řešeného území  
Území je mimo dosah hlavních dopravních tras a železnice. Recipientem je potok 
Javořička č. povodí 4-10-02-111.  
Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 370 – 390 m n.m. Dle údajů  
OÚ žije v obci 54 obyvatel s nárůstem na 92 obyvatel v r. 2015.  
Obec je střediskem cestovního ruchu.  
 
Stávající stav  
V sídle Javoříčko je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě obce. Byl 
realizován v roce 1994 a současně je z něj napojeno cca 95% obyvatel.  
Zdrojem je vrtaná studna o výdatnosti 1,1 l/s. U zdroje je umístěna  ČS, kde dochází 
k desinfekci vody a voda je čerpána do zemního vodojemu  Javoříčlko o obsahu 
2x50 m3 (max. hl. 408,00 m n. m).  
Z vodojemu je sídlo zásobeno rozvodnou sítí z PVC DN 100 mm.  
 
Řešení  
Stávající systém zásobování Javoříčko je  vyhovující a zůstane zachován. Výhledově 
se s rozšířením sítě počítá pouze krátkými větvemi do navrhovaných lokalit určených 
k zástavbě.  
 

Potřeba vody z bilance 

Chyba! Chybné propojení. 

 
 
JEŠOV  
Stručný popis řešeného území  
Sídlo Ješov se nachází v Drahanské vrchovině. Území je mimo dosah hlavních 
dopravních  tras a železnice.  
Recipientem je meliorační příkop ústící do potoka Javoříčka č. pov. 4-10-02-111.  
Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 453-476 m n.m.  
V sídle žije 146 obyvatel s výhledem v roce 2015 beze změn.  
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Stávající stav  
V sídle není vybudován veřejný vodovod.  
Jedná se o malou obec, kde jsou obyvatelé vodou zásobeni z vlastních zdrojů, 
převážně studní.  
V obci jsou  problémy s množstvím vody ve vlastních studních.  
 
Řešení  
Nepříznivá situace (nedostatek vody ve  studních) se bude v obci řešit výstavbou 
veřejného vodovodu.  
Dle zpracované projektové dokumentace (zadání stavby 10/96) bude Ješov 
v budoucnu  napojen na vodovod  Pomoraví.  
U vodojemu Chudobín bude vybudována čerpací stanice, která  bude vodu čerpat 
výtlačným řadem DN 80 mm do zemního vodojemu Měrotín 2x75 m3 (375,00-372,25  
mn.m.) Z tohoto VDJ pak bude proveden výtlačný řad  DN 80mm do navrhovaného 
vodojemu Ješov o obsahu 2x75 m3 (478,75-476,00 m n.m.).  
Ve vodojemu Ješov bude umístěna AT stanice, která bude zásobovat obec vodou.  
Rozvodná síť bude realizována v profilech DN 80-100mm.  
 

Potřeba vody z bilance 

Chyba! Chybné propojení. 

 
 
BŘEZINA  
Stručný popis řešeného území  
Sídlo Březina se nachází na Drahanské vysočině. Území je mimo dosah hlavních 
dopravních tras a železnice.  
Recipientem je příkop zaústěný do potoka Javoříčka, č.pov. 4-10-02-111.  
Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských  výškách 414-460 m n.m.  
V obci žije 24 obyvatel, v roce  2015 se předpokládá nárůst na 29 obyvatel.  
 
Stávající stav  
V sídle Březina není vybudován veřejný vodovod. Jedná se o malou obec, kde jsou 
obyvatelé zásobeni z vlastních domovních  studní.  
V obci jsou  problémy s množstvím vody ve  zdrojích.  
 
Řešení   
Obecní úřad Luká  v současné době zajišťuje výstavbu veřejného vodovodu.  
Zdrojem je vodovodní systém obce Javoříčko.  
Vzhledem k výškovému položení obce bude nutné zásobovat Březinu pomocí 
čerpací stanice umístěné na konci vodovodní sítě Javoříčka.  
Rozvodná síť DN 50-80mm  bude zásobovat celou obec.  
V současné době probíhá výstavba veřejného vodovodu, ukončení výstavby 
vodovodu se předpokládá v roce 2005. 
Výhledově se s rozšířením sítě počítá pouze vodovodními větvemi do navrhovaných 
lokalit určených k zástavbě.  
 
 
STŘEMENÍČKO  
Stručný popis řešeného území  
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Sídlo Střemeníčko se nachází na  Drahanské vrchovině.  
Území je mimo dosah hlavních dopravních  tras a železnice.  
Recipientem je meliorační příkop ústící do potoka Javoříčka.  
Zástavba je rozložena v nadmořské výšce 445,-447 m n.m.  
V obci žije 79 obyvatel, v roce 2015  mírné zvýšení na 84 obyvatel.  
 
Stávající stav  
V obci  je vybudován veřejný vodovod, který  je v majetku obce, byl postaven v r. 
1975-77 a je na něj napojeno cca 95% obyvatel. 
Zdrojem je vrtaná  studna  o výdatnosti 0,5 l/s, která se nachází východně  od obce.  
U zdroje je umístěna ČS a úpravna vody, odkzd je voda čerpána do zemního 
vodojemu Střemeníčko o obsahu 100m3 (max. hl. 492,20-min.489,00 m n. m).  
Rozvodná síť v obci je z litiny a PVC v dimenzích DN 80-100 mm.  
Jediné tlakové pásmo  řízené stáv. vodojemem.  
 
Řešení  
Stávající stav zásobování obce Střemeníčko je vyhovující a zůstane zachváno i do 
budoucna. Výhledově se s rozšířením sítě počítá pouze krátkými větvemi do 
navrhovaných lokalit určených k zástavbě.  
 

Potřeba vody z bilance 

Chyba! Chybné propojení. 

 
 
Veselíčko  
Stručný popis řešeného území  
Sídlo Veselíčko se nachází v Drahanské vrchovině. Území je mimo dosah hlavních 
dopravních tras a železnice. Recipientem je potok  Javoříčka, č.pov. 4-10-02-111. 
V obci žije 32 obyvatel s výhledem na zvýšení v roce 2015 na 43 obyvatel.  
 
Stávající stav  
v sídle Veslíčko není vybudován veřejný  vodovod. Zásobování z vlastních zdrojů – 
studní. V této lokalitě nejsou  problémy s dostatkem vody.  
 
Řešení – výhled  
Stávající systém zásobování Veselíčka vodou  je vyhovující a zůstane zachován i do 
budoucna.  
Pokud by v této lokalitě   byl zájem o vodovod, existuje možnost  napojení na zdroj 
Luká (výtlačný řad do VDJ 50m3).  
Novým výtlačným řadem by byla voda dopravena  do VDJ Veselíčko o obsahu 10m3 
(max. hl. 450,00 m n. m ).  
Z něj pak sídlo bude napojeno  rozvodnou sítí  pod jedním tlakovým pásmem.  
KANALIZACE  
 
LUKÁ  
Stávající   stav 
v obci je vybudována  povrchová kanalizace (v současné  době  provozována jako 
jednotná), která je v majetku a ve správě obce. Byla vybudována postupně v letech 
1938-1975 z betonových  a ŽB trub DN 300 – 1000.  
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Po individuálním předčištění jsou odpadní vdy vypouštěny kanalizací částečně do 
příkopu  ústícího do p. Javoříčka. Jižní část obce je odkanalizována do potoka 
Šumice. Část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení.  
Kanalizace má dobré spádové poměry není však vhodná z důvodu mělkého uložení 
pro odvádění splaškových vod.  
ZD má vybudovány  jímky na vyvážení. Základní škola má od r. 1995 vlastní ČOV 
MIKROCLAR s kapacitou 250 EO.  
 
Řešení  
V obci Luká  je uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace s ukončením 
na mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 450 EO (65m3/den).  Vyprodukovaný kal 
je možno po provedených  rozborech vyvážet na zemědělské pozemky, nebo 
k odvodnění na ČOV Litovel. 
Uvedené území patří do povodí toku Šumice, jen malá část území při silnici Luká – 
Javoříčko patří do povodí Javořického potoka.  Odpadní vody ze severního výběžku 
bude  nutno přečerpávat do výše  položené kanalizační  sítě,  uložené v povodí 
Šumice. Areál ČOV je navržen jižně od  obce ve vzdálenosti cca 200m od souvislé 
zástavby.  
Celková délka nově navržené kanalizace DN 250, včetně výtlaku DN 100, bude cca 
3400m . 
Alternativně je třeba při výstavbě nového sportoviště a malého koupaliště 
jihovýchodně od obce uvažovat s odsunem vyústění kanalizačního odpadu z ČOV 
pod tuto plochu.  
 

Základní údaje 

Chyba! Chybné propojení. 

 
 
 
 
 JAVOŘÍČKO  
Stávající stav  
V tonto sídle  je vybudována povrchová kanalizace, (v současné době pozorována 
jako jednotná) která je v majetku a ve správě obce. Byla budována převážně v letech 
1945-1950 z betonových trub DN 300-600.  
Po  individuálním předčištění jsou odpadní vody vypouštěny kanalizaci (jeden výustní 
objekt) do toku Javoříčka. Část zástavby má vybudované jímky na vyvážení.  
Kanalizace  má dobré spádové poměry není však vhodná z důvodu mělkého uložení 
pro  odvádění splaškových vod.  
 
Řešení  
S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2015 výstavba 
nové kanalizace s ukončením na ČOV.  
Likvidaci odpadních  vod  doporučujeme řešit individuálně. V případě požadavku na  
biologické čištění je dle výše uvedené PD  k územnímu řízení navržena nová 
splašková kanalizace s ukončením na vlastní ČOV.  
 

Základní údaje 

Chyba! Chybné propojení. 



  66 

 
JEŠOV  
Stávající stav  
V tomto sídle  je vybudovaná povrchová kanalizace (v současné době  provozována 
jako jednotná), která je v majetku  a ve správě obce. Byla vybudována postupně od r. 
1960 z betonových trub DN 400-600.  
Po individuálním předčištění jsou odpadní vody vypouštěny  kanalizací (jeden  
výustní  objekt) do melioračního příkopu ústícího do toku Javoříčka. Část zástavby 
má vybudovány  jímky na vyvážení.  
 Kanalizace má dobré spádové poměry není však vhodná z důvodů mělkého uložení 
pro  odvádění splaškových vod.  
 
Řešení  
S přihlédnutím k velikosti  a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2015 výstavba 
nové kanalizace s ukončením na ČOV.  
Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně. V případě požadavku na 
biologické čištění je dle výše uvedené PD  k územnímu řízení navržena nová 
splašková  kanalizace s ukončením na vlastní ČOV.  
 

Základní údaje 

Chyba! Chybné propojení. 

 
 
BŘEZINA  
Stávající stav  
V tomto sídle je vybudována povrchová kanalizace (v současné době provozována 
jako jednotná), která je v majetku obce. Byla vybudována postupně v letech 1960-
1980 z betonových trub DN 300-600.  
Po individuálním předčištění jsou odpadní vody vypouštěny kanalizací (jeden výustní 
objekt) do toku Javoříčka. Část zástavby má vybudované jímky na vyvážení.  
Kanalizace má dobré spádové poměry není však vhodná z důvodů mělkého uložení 
k odvádění splaškových vod.  
 
Řešení  
S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2015 výstavba 
nové kanalizace s ukončením na ČOV.  
Likvidaci odpadních vod  doporučujeme řešit individuálně. V případě požadavku na  
biologické čištění je dle výše uvedené PD k územnímu řízení navržena nová 
splašková  kanalizace s ukončením na ČOV.  
 

Základní údaje 

Chyba! Chybné propojení. 

 
 
STŘEMENÍČKO  
Stávající stav  
V tomto sídle je vybudována povrchová kanalizace (v současné době provozována 
jako jednotná), která je v majetku a ve správě obce. Byla budována postupně  v r. 
1950-1960 z betonových trub DN 300-600.  
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Po individuálním předčištění jsou odpadní vody vypouštěny kanalizací (jeden výustní 
objekt) do melioračního příkopu ústícího do toku Javoříčka. Část zástavby má 
vybudovány  jímky na vyvážení.  
Kanalizace má dobré spádové poměry není však vhodná z důvodů mělkého uložení 
pro odvádění splaškových vod.  
ZD  má vybudovány jímky na vyvážení. Eta Litovel odvádí přečištěné vody do 
veřejné kanalizace.  
 
Řešení  
S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se  nepředpokládá do r. 2015 výstavba 
nové  kanalizace s ukončením na ČOV.  
Likvidace odpadních vod doporučujeme řešit individuálně. V případě požadavku na  
biologické  čištění je dle výše uvedené PD k územnímu řízení navržená nová 
splašková kanalizace s ukončením na vlastní ČOV.  

Základní údaje 

Chyba! Chybné propojení. 

 
 
VESELÍČKO  
Stávající   stav 
V tomto  sídle je vybudovaná povrchová kanalizace (v současné době provozovaná 
jako jednotná), která je v majetku a správě obce. Byla vybudována v letech 1963-
1966 z betonových trub DN 300-600. 
Po  individuálním předčištění jsou odpadní vody vypouštěny kanalizací (jeden výustní 
objekt) do melioračního příkopu ústícího do toku Javoříčka. Část zástavby má 
vybudovány  jímky na vyvážení.  
Kanalizace má dobré spádové  poměry, není však vhodná z důvodu mělkého uložení 
pro odvádění splaškových vod.  
Řešení  
S přihlédnutím k velikosti a  charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2015 výstavba 
nové kanalizace s ukončením na ČOV.  
Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně. V případě požadavku na 
biologické čištění je dle výše uvedené PD k územnímu řízení navržená nová 
splašková kanalizace s ukončením na vlastní ČOV. 
   

Základní údaje 

Chyba! Chybné propojení. 
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Vodní plochy  a toky  
 
LUKÁ 
Hlavními recipienty k.ú. Luká jsou horní části potoka Šumice a potoka Javoříčky.  
Potok Šumice  č. pov. 4-12-01-005 a potok Javoříčka č. pov. 4-10-02-111, jsou ve 
správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblasti povodí Moravy a Dyje, 
pracoviště Prostějov. 
Ve správě ZVHS, oblasti povodí Moravy a Dyje pracoviště Olomouc je horní část 
potoka Loučky  a meliorační odvodňovací zařízení v obci Luká a ješov. 
 
Oba vodní toky, které se   nacházejí mimo zastavěnou   část obce, jsou znečišťovány  
vyústěním kanalizací obce. Do těchto dešťových kanalizací jsou   neoprávněně 
zaústěny i  nečištěné odpadní vody z objektů obce. V zastavěné části obce je 
situována  otevřená betonová  požární nádrž o objemu 900m3. Východně pod obcí 
Luká se na horním toku  potoka Šumice nachází soukromý rybník, který  je   
v užívání místního ZD. Malá vodní plocha na potoku Javoříčka slouží jako retenční 
nádrž pro eliminaci přívalových vod.  
 
Všeobecně: 
U vodotečí a odvodňovacích zařízení musí být prováděna pravidelná údržba koryt, 

odstraňování nánosů a náletových křovin. Ochranné pásmo vodotečí je 6.0m od 

břehové čáry potoka. Tento manipulační pruh nutno respektovat. Podél toků provést 

zatravnění, udržovat a dosázet doprovodné břehové porosty. 

V intravilánu obce nebude uvažováno s regulováním toků, ani s jejich 

zatrubňováním. Nutno udržovat v nezaneseném a technicky provozuschopném stavu 

stávající retenční nádrže, rybníky a meliorační odvodňovací zařízení. 

Zemědělské pozemky na svazích nad obcemi doporučit k protieroznímu zatravnění, 
případně doplnění remízky. Případnou orbu ve svazích provádět po vrstevnicích 
k zamezení přívalových splachů.  
Při prudkých svazích s dlouholetým pozorováním přívalových dešťů nutno řešit 
ochranu vybudováním záchytných příkopů, nebo rigolů s odvedením do nejbližších 
vodotečí, nebo melioračních kanálů. Nutná pravidelná údržba zařízení. 
Znečišťování podzemních vod zabránit podmíněným vybudováním kanalizace u 
každé nové výstavby s likvidací znečištění v centrálních, nebo lokálních čistírnách 
odpadních vod. Kontrolovat nepropustnost stávajících žump a septiků a jejich 
funkčnost. V okolí vodních toků omezit používání hnojiv, kejdy apod. 
Respektovat  zásady hospodaření v PHO vod I a II. stupně  dle hygienických           
předpisů. 
 
BŘEZINA  
V k.ú. obce Březina se nenachází žádný vodní tok. Recipientem  dešťové kanalizace 
obce Březina je otevřený příkop, který je ve  své dolní části, v k.ú. Javoříčko, před 
svým vyústěním do potoka  Javoříčka, zaklenut  a to DN 1000+DN 600mm.  
 
JAVOŘÍČKO  
Katastrální území obce Javoříčko je ve směru východ- západ protékáno potokem 
Javoříčka. Koryto Javoříčka je při průtoku zastavěnou částí obce upraveno. Potok 
Javoříčka je ve správě ZVHS, pracoviště Prostějov. 
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Potok Javoříčka, který  je recipientem dešťových kanalizací obce  Javoříčka a 
Březina, je těmito kanalizacemi  vzhledem k neoprávněnému zaústění  nečištěných 
splaškových vod do dešťových kanalizací  znečišťován.  
 
 
 
JEŠOV  
V k.ú. obce Ješov se nachází meliorační odpad, který  je při průtoku zastavěnou 
částí obce zaklenut. Tento meliorační odpad, který je bezejmenným pravostranným 
přítokem potoka Javoříčky, je ve správě ZVHS, pracoviště Prostějov. 
Je znečišťován vyústěním dešťové  kanalizace obce Ješov, do které jsou 
neoprávněné zaúsťovány i  nečištěné splaškové odpadní vody.  
 
 
STŘEMENÍČKO  
Východně pod obcí Střemeníčko, ve směru sever – jih, se  nachází bezejmenný 
pravostranný přítok potoka Javoříčka. Tento bezejmenný potok je ve správě ZVHS, 
pracoviště Prostějov. Protéká mimo zastavěnou část obce, ale je znečišťován 
vyústěním dešťových kanalizací, do kterých jsou neoprávněně zaúsťovány i 
nečištěné splaškové vody.  
V zastavěné části obce se nacházejí vodní plochy a to  v severní části území požární 
nádrž a v jižní části obce rybníček.  
 
 
VESELÍČKO  
Severní hranici k.ú. obce Veselíčko tvoří potok Javoříčka, který je ve správě ZVHS, 
pracoviště Prostějov. Tento potok je recipientem dešťové kanalizace obce, kterou  je 
však vzhledem k neoprávněné zaústěným nečištěným splaškových vodám, 
znečišťován.  
Severně pod obcí, na pravém břehu potoka Javoříčka, je  situována otevřená 
betonová požární nádrž.         
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g.3  Energetika, spoje                                                                                              
 
ELEKTRIFIKACE 

1. Současný stav 

   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 a je 
provedeno vodiči AlFe6 70/11 mm2 na betonových podpěrách a konzolách typu 
„Pařát“. Odbočky z vedení a vedení k trafostanicím jsou provedeny většinou vodiči 
AlFe6 35 mm2 na dřevěných nebo betonových podpěrách s rovinnými konzolami. 

   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 řešeném území není v současné době proveden rozvod plynu. Z tohoto důvodu 
je elektrická energie využívána pro vaření, ohřev vody a částečně i pro vytápění. Ve 
výhledu se ze zavedením plynu počítá, při návrhu zdrojů je nutno však stále ještě 
zohlednit vyšší spotřebu elektrické energie právě pro vaření, ohřev vody a i pro 
topení.  

 

   Popis trafostanic : 

L U K Á 

      provoz.                         transformátor 

      označ.        typ          osazený     max.velikost 

   DTS 3781     BTS2       400 kVA      630 kVA 

   DTS 3782     ELV         250 kVA      400 kVA 

   DTS 3783     BTS2       250 kVA      630 kVA 

   DTS 3784     ELV          400 kVA      400 kVA 

   DTS 3785     OKA         100 kVA      400 kVA 

   DTS 4657     OKA           50 kVA      400 kVA 

   DTS 91523   velkoodběr – není v majetku SME RZ Přerov 

   DTS 91524   velkoodběr – není v majetku SME RZ Přerov 

 
 J E Š O V         

      provoz.                         transformátor 

      označ.        typ          osazený     max.velikost 

   DTS 3766     BTS4       100 kVA      400 kVA 

   DTS 3767     BTS2       160 kVA      630 kVA 

   DTS 3770     OKA           50 kVA     400 kVA 
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 J A V O Ř Í Č K O         

      provoz.                         transformátor 

      označ.        typ          osazený     max.velikost 

   DTS 3780     BTS2       160 kVA      630 kVA 

   DTS 91522   velkoodběr – není v majetku SME RZ Přerov 

 
 B Ř E Z I N A      

      provoz.                         transformátor 

      označ.        typ          osazený     max.velikost 

   DTS 3779     BTS2       160 kVA      630 kVA  

 
 V E S E L Í Č K O      

      provoz.                         transformátor 

      označ.        typ          osazený     max.velikost 

   DTD 3777     BTS2       160 kVA      630 kVA  

 
 S T Ř E M E N Í Č K O 

      provoz.                         transformátor 

      označ.        typ          osazený     max.velikost 

   DTS 3778     BTS2       160 kVA      630 kVA  

   DTS 91521   velkoodběr – není v majetku SME RZ Přerov 

      

     Poznámky : 

   -  Trafostanice, které mají v označení čtyři číslice jsou trafostanice distribuční, které 
provozuje a udržuje SME RZ Přerově 

   - Trafostanice označené pětimístným číslem jsou trafostanice velkoodběratelské, 
ze kterých není proveden žádný vývod do distribuce. Provoz a údržbu zajišťuje 
majitel trafostanice. 

                 Legenda typů trafostanic 

   ELV     -  příhradová konstrukce  ELV Žilina 

   OKA    -   betonová konstrukce  (jeden sloup) 

   BTS 2  -   betonová konstrukce  (dva sloupy) 

   BTS 4   -  betonová        "            (čtyři sloupy) 

 

   Všechny transformovny jsou napojeny krátkými přípojkami venkovního vedení VN 
22 kV. 
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2)  Návrh systému zásobování elektrickou energií 

   Jak již bylo uvedeno výše, jsou přenosové parametry vedení VN 22 kV dostatečné. 
V současné době je vedení po celkové rekonstrukcí. 

   V návrhu je uvažováno s následujícími úpravami zařízení VN 22 kV, které zajistí 
napájení nové výstavby v těchto lokalitách : 

                                    L U K Á : 

- DTS 3782 pro napájení výstavby v lokalitách B1 – B3. Trafostanice bude 
přemístěna mimo navrhované lokality výstavby a bude řešena jako kompaktní 
kiosková pro transformátor do 630 kVA.  

- Nový přívod VN 22 kV pro přemístěnou DTS 3782. Stávající přípojka VN 22 kV se 
zkrátí a ukončí kabelosvodem na hranici lokality B2. Napojení trafostanice bude 
kabelem v zemi. 

- DTS 3784 pro napájení výstavby v lokalitě B7. Je navržena rekonstrukce této 
trafostanice na místě. Trafostanice bude rekonstruována pro transformátor do 
630 kVA. 

- DTS 3783 pro napájení výstavby v lokalitách B4, B5 a B6. Zde bude podle 
potřeby stávající transformátor 250 kVA vyměněn za větší. 

- DTS 91NN1 nová velkoodběratelská trafostanice pro napojení lokality A1. Podle 
požadovaného odběru bude řešena výstavba nové kioskové trafostanice. 

- Přípojka pro novou DTS 91NN1. Bude provedeno kabelem v zemi a to tak, že 
kabel bude veden z DTS 3782 napojí novou DTS a bude zokruhován na 
kabelosvod ze kterého je napojena DTS 3782. 

 

                                       J E Š O V : 

- DTS N1 pro lokalitu B8. Z důvodu velké vzdálenosti návrhové lokality od 
stávajících zdrojů je navržena výstavba nové stožárové trafostanice (do 400 kVA) 
Trafostanice se napojí krátkou přípojkou ze stávajícího vedení VN. 

- DTS 3766 pro napájení výstavby v lokalitách B9, B10. Zde bude podle potřeby 
stávající transformátor 100 kVA vyměněn za větší. 

 

                                       J A V O Ř Í Č K O : 

- DTS 3780 pro napájení výstavby v lokalitách B11, B12, B13, B14, B15, B16 a O4. 
Zde bude podle potřeby stávající transformátor 160 kVA vyměněn za větší. 

- DTS 91NN2 nová velkoodběratelská trafostanice pro napojení lokality R1. Podle 
požadovaného odběru bude řešena výstavba nové stožárové trafostanice. 

 

                                       S T Ř E M E N Í Č K O : 

- DTS N2 pro lokalitu RB5. Z důvodu velké vzdálenosti návrhové lokality od 
stávajících zdrojů je navržena výstavba nové stožárové trafostanice (do 400 kVA) 
Trafostanice se napojí krátkou přípojkou ze stávajícího vedení VN. 
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 B Ř E Z I N A  : 

- DTS N3 pro lokality RB2, RB3 a RB4. Z důvodu velké vzdálenosti návrhové 
lokality od stávajících zdrojů je navržena výstavba nové stožárové trafostanice 
(do 400 kVA) Trafostanice se napojí krátkou přípojkou ze stávajícího vedení VN. 

 

3. Rozvody NN 0,4 kV 

   Stávající rozvody NN v řešených obcích jsou z valné většiny provedeny venkovními  
vedeními NN, přípojky pro RD jsou většinou závěsnými kabely. Pouze část centra 
obce Luká má rozvody NN kabely. 

   Celá síť NN je v provozuschopném stavu, je průběžně zajišťována její údržba a 
opravy. Větší rozsah oprav (rekonstrukce sítě NN) bude nutno provést v Březině a 
Ješově. Na stávající síť bude možno napojit jednotlivé rodinné domky. 

   Popis řešení napojení a úprav  sítě NN pro jednotlivé lokality navržené pro 
výstavbu ( výpočtové příkony pro jednotlivé lokality jsou uváděny ve dvou hodnotách 
- příkon pro stupeň elektrizace „A“ / příkon pro stupeň „B“ + podíl elektricky topených 
domů 40% ) : 

 

                                       L U K Á  :    

- lokality B1, B2 a B3 s celkovým počtem 24 domů budou napojeny na nový 
kabelový rozvod z přeložené  trafostanice DTS 3782. Potřebný příkon cca 90/200 
kW na nové trafostanici bude k dispozici. 

- lokality B4, B5 a B6 s celkovým počtem 17 domů  budou napojeny na nové 
kabely NN z DTS 3783. Potřebný příkon 60/145 kW zde bude k dispozici po 
výměně stávajícího trafa 250 kVA za větší. 

- lokalita B7 (výhled) s celkovým počtem 9 domů bude napojena na nové kabely 
NN z rekonstruované DTS 3784.  Potřebný příkon 35/75 kW bude po rekonstrukci 
k dispozici. Nový kabelový rozvod NN bude propojen na DTS 3781.  

- lokality A1 plocha pro podnikání, případně pro drobnou výrobu. Napojení tohoto 
území bude řešeno podle konkrétního charakteru výroby a požadavků na příkon. 
Napojení je v zásadě možno dvojí. Buď po dohodě s majitelem trafostanice DTS 
91523 kabelem odtud, nebo výstavbou nové trafostanice DTS 91NN1 napojené 
kabelem VN z přípojky pro přeloženou DTS 3782 

 

                                       J E Š O V  : 

- lokalita B8 s celkovým počtem 4 domů bude napojena na novou trafostanici DTS-
N1. Potřebný příkon cca 15/25 kW je zde k dispozici. 

- lokality B9 a B10 s celkovým počtem 6 domů bude napojena na stávající 
trafostanici DTS 3766. Potřebný příkon cca 25/40 kW zde bude po rekonstrukci k 
dispozici. Pro vlastní napojení bude proveden posilovací vývod NN. 
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 J A V O Ř Í Č K O  : 

- lokality B11, B12 , B13, B14, B15 a B16  s celkovým počtem 16 domů a lokalita 
O4 budou napojeny na nové kabely NN z DTS 3780. Potřebný příkon 60/150 kW 
zde bude k dispozici po výměně stávajícího trafa 160 kVA za větší. 

- Lokalita R1 (předpoklad výstavby hotelu nebo penzionu). Požadovaný odběr není 
známý, předpoklad výstavby nové velkoodběratelské trafostanice DTS 91NN2. 
Napojení novými kabely NN z této trafostanice 

 

                                       S T Ř E M E N Í Č K O : 

 lokalita RB5 s celkovým počtem 4 domů bude napojena na novou trafostanici 
DTS-N2. Potřebný příkon cca 15/25 kW je zde k dispozici. 

 

                                       B Ř E Z I N A  : 

- lokalita RB1 s celkovým počtem 3 rekreačních domů bude napojena na stávající 
rozvody NN z DTS 3779. Potřebný příkon 10/25 kW je zde k dispozici. 

- lokality RB2, RB3 a RB4 s celkovým počtem 5-6 nadstandardních domů bude 
napojena novými kabelovými rozvody na novou trafostanici DTS N3. Potřebný 
příkon 25/65 kW zde bude k dispozici. 

 

                                       V E S E L Í Č K O  : 

- lokalita RB6 pro jeden rekreační dům bude napojena na stávající síť  NN z T4-
29/001. Potřebný příkon 5/10 kW je zde k dispozici. 

 

     5) Veřejné osvětlení 

   Veřejné osvětlení je řešeno výložníky se svítidly, které jsou umístěny na  stožárech 
venkovní sítě  NN.  

   V návrhu bude pro nové VO používáno parkových stožárů (4 - 5 m výšky) s 
výbojkovými svítidly (lokality B1, B2). 

   V ostatních lokalitách bude provedeno VO spolu se sítí NN. 

 

     6) Charakteristika ochranných pásem 

Ochranná pásma vedení a trafostanic jsou stanovena zákonem č.458/2000 sbírky. 
Tento zákon  také stanoví činnosti, které je zakázáno v ochranném pásmu provádět. 
Výjimky z ochranných pásem může udělit pouze provozovatel příslušné přenosové 
nebo rozvodné soustavy. 
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6.1  Nadzemní vedení 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany   

  a) u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně (VN) 

 pro vodiče bez izolace    7 m  

 pro vodiče s izolací základní   2 m                        

 pro závěsná kabelová vedení   1 m  

   b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně (VVN) 12 m 

   c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně (VVN) 15 m 

   d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně (VVN) 20 m 

   e) u napětí nad 400 kV  (VVN)    30 m 

   f) u závěsného kabelového vedení 110 kV(VVN) 2 m 

 

  6.2) Kabelová vedení VN do 110 kV, NN a telefon ) 

    a) podzemní vedení do 110 kV    1 m 

    b) podzemní vedení nad 110 kV   3 m 

Ochranné pásmo kabelového vedení se stanoví po obou stranách od vnější líce 
krajního kabelu.  

 

  6.3  Elektrické stanice ( transformovny ) 

- Stožárové transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV a menší 
než 52 kV na úroveň nízkého napětí  mají stanoveno ochranné pásmo na 7 m 
od konstrukce stanice 

- Kompaktní a zděné transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí mají stanoveno ochranné pásmo na 
2 m od konstrukce stanice. 

 

  6.4  Venkovní vedení NN 0,4 kV 

Venkovní vedení NN nemá stanoveno ochranné pásmo ve smyslu zákona 
č.458/2000 Sb. Minimální vzdálenosti, které musí být od vedení NN dodrženy jsou 
stanoveny v ČSN 33 2000. 

Poznámka : 

Ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. platí pouze  pro transformovny  a vedení 
vybudovaná po nabytí platnosti tohoto zákona. Pro vedení a zařízení z dřívější doby 
platí ochranná pásma podle  zákona 79/57 případně 222/94. 

Hlavním rozdílem je , že venkovní vedení VN 22 kV má ochranné pásmo stanoveno 
na 10 m bez rozlišení typu vodičů a trafostanice mají ochranné pásmo 30 m.  
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
 
Úvod: 
Územní plán řeší střediskovou obec Luká a okolní osady. 
Původní průzkumy a rozbory z roku 1992 byly aktualizovány v červenci 2000 
a v XI/2005 ve vztahu k platné legislativě a stavu, ve kterém se stávající zdroje tepla 
nacházejí. 
 
1. Charakteristika území 

Obec Luká a okolní obce řešené v rámci ÚPn obce (Březina, Javoříčko, Ješov, 
Střemeníčko, Veselíčko) jsou v krajinné oblasti Prostějovská vrchovina 
s nadmořskou výškou 420 až 490 m n. m. Krajina je charakterizována oblastní 
teplotou –15 oC, ve smyslu ČSN 06 0210  s intenzivními větry. 

 
2. Seznam stávajících tepelných zdrojů 

K1 – Kotelna ZŠ.  
Objekt školy je vytápěn el. energií – přímotopné el. radiátory, přestože objekt 
nesplňuje tepelně tech. požadavky dané ČSN 73 0540. 
 
K2 – Bouzovská zemědělská společnost a. s., středisko Luká. 
V celém areálu je fungující pouze malý zdroj do 50 kW v dílnách a vrátnici. 
Původní kotelna pro kravín a vepřín  je zrušena. 
 
K3 – Původní objekt MŠ byl přestavěn na DPS s 35 byty. 
Kotelna na plyn s výkonem do 200 kW je sestavena z kotlů WIADRUS G 27 ECO 
2x výkon 42 – 49 kW 
1x výkon 18 – 26,5 kW. 
Objekt je zateplen, regulace je na nízké úrovni s ohledem na použité prvky 
regulace. 
 
K4 – Obecní úřad Luká 
Kotelna je osazena jedním kotlem WIADRUS typ G 27 ECO – 40 kW a kotel H 41 
f. OPOP Val. Meziříčí. Tato kombinace a společné umístění obou kotlů je 
nevhodné. 

 
K5 – chata Jeskyňka – f. VALLOTA s. r. o. D. G. 
Kotelna spaluje propan-butan od firmy FLAGA-GAS. Provoz je celoroční. Kotelna 
má s ohledem na polohu ekologický zdroj. 
 
K6 – f. STAR-PACK GROUP ve Střemeníčku 
Kotelna je o výkonu větším jak 200 kW. 
Kotelna spaluje tuhá paliva. V současné době je kotelna i areál mimo provoz již 
cca 4 roky. 
 
Spádová obec ani okolní osady nejsou plynofikovány. 
Plynofikace je připravována. 
Základním palivem je uhlí a dřevo z okolních lesů, případně odpadové dřevo 
z dřevovýroby v okolí. 
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3. Technické údaje: 
 
Navrhované lokality 
 
 

obec – název lokalita počet domů 
(obestavěný 
prostor) 

Luká B1 12 

 B2   9 

 B3   3 

 B4   7 

 B5   7 

 B6   2 

 B7   9 

   

Ješov B8   4 

 B9   3 

 B10   3 

   

Javoříčko B11   2 

 B12   3 

 B13   3 

 B14   3 

 B15   2 

 B16   2 

 04 
(obč.vybavenost) 

1200 m3 

 R1 
(rekr. areál) 

4.000 m3 

 R2 
(rozšíření penzionu) 

 

   

Březina RB1   3 

 RB2   2 

 RB3   2 

 RB4   2 

   

Střemeníčko RB5   6 

   

Veselíčko RB6   2 
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Předpokládaný vývoj bydlení a rekreace 
 

 Trvale obydlené domy s trvale bydlícími obyvateli Rekreace 

 rok 2000 návrh rok 2015 r. 2000 r.2015 

Obec Domy Obyv. Domy Obyv. Domy Obyv. 

Březina   10   24   1     3   10   29 7 10 (12) 

Javoříčko   14   54   7   38   21   92 1   1 

Ješov   44 146   4   12   44 146 0   4 

Luká 118 441 40 116 150 534 2   8 

Střemeníčko   29   79   4   12   29   84 3   9 

Veselíčko   17   32   1     3   15   43 0   3 

 
 
Průmysl 
Není v lokalitě navrhován k rozšíření. Případné podnikatelské aktivity v rozsahu 
lehké průmyslové výroby bez vlivu na ekologii. 
 
Rekreace – předpokládá se v lokalitě Javoříčko 03, R1, R2 

 
4. Navrhované období – řešení: 

S výjimkou obce Luká a to zřejmě ještě podmíněně s ohledem na rentabilitu 
distribuce plynu, nebude zemní plyn v řešeném území zaveden celoplošně. 
S ohledem na zákon 86/2002 „O ochraně ovzduší“ a jeho novely je doporučeno 
spalovat kvalitní uhlí a dřevo. Dřevo pak spalovat v technologii pyrolitického 
spalování (zplyňování) individuelně i ve větších celcích. 
Vzhledem k velkému množství biohmoty (dřevo, sláma) v okolních lesích a 
obhospodařovaných polích přehodnotit i další plošnou plynofikaci.  
Jako náhradu zvolit biohmotu po technickém a ekonomickém vyhodnocení 
samostatnou studií.  
Vzhledem k poskytovaným dotacím z ČEA a EU se pak může tato varianta stát 
ekonomicky únosnou, nebo srovnatelnou s plynem (viz některé aplikace v ČR a 
především v Dánsku a Rakousku) jak v ceně vyrobené energie, tak pořizovacích 
nákladech na zdroje tepla. 
Může naopak mít pozitivní dopad do zaměstnanosti obce (výroba a příprava 
biohmoty pro spalování, vlastní provoz kotelny atd.) i do finančních příjmů obce. 
 
V současné době mají všechny sledované oxidy SO2, NOx klesající tendenci (viz 
příloha č. 1 k nařízení Olomouckého kraje č. 3/2004 „Integrovaný program 
snižování emisí Olomouckého kraje“). 
 
SO2 - cílový stav 7,5 ηg/m3; současný průměr 4,8 ηg/m3 
NOx - cílový stav 11,9 ηg/m3; současný průměr 10 ηg/m3 
 
Zásadně mohou situaci ovlivnit ceny paliv a energií, které mohou nastartovat 
neočekávané chování obyvatel v této lokalitě a tím i zvýšení emisí SO2, NOx atd. 
Tento stav ale neumí ÚPD ovlivnit! 
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Použití el. energie k vytápění a ohřevu teplé už. vody – je možné jen v případě 
dostatečně dimenzovaných el. rozvodů a trafostanice a především splnění 
tepelně tech. vlastností staveb. 
Při splnění tepelně technických vlastností stavby ve smyslu minimálně 
ČSN 73 0540 2/2002 a lepší a při dostatečné solventnosti odběratele el. energie 
je možno ojediněle tuto energii použít k vytápění a ohřevu TUV. Po vyhodnocení 
konkrétních záměrů je možné použít i tepelná čerpadla vzduch-voda nebo země-
voda.  
S ohledem na připravované ceny el. energie se bude jednat spíše o výjimečné 
případy použití. 
Použití zkapalnělého plynu (propan, butan), nebo lehkých nízkosirnatých olejů se 
s ohledem na cenu a pohodlí uživatele jeví jako velmi perspektivní. Je 
doporučeno toto palivo především u nové výstavby, efektivní je např. u 
zkapalnělého plynu sdružení několika odběratelů s využitím kontejnerových 
zásobníků plynu na společném úložišti např. v lokalitě B1 + B2, B4 + B5. 
 
Použití ekologického paliva je žádoucí u K6, což je střední zdroj znečišťování 
ovzduší. 
 

Hodnocení stávajícího stavu: 

V den, kdy byla prováděna aktualizace stávajícího stavu tepelných zdrojů se 
potvrdilo, že již připravované zdražení plynu a el. energie vede k nahrazování 
spalování plynu palivy pevnými různého druhu a kvality, což vede k porušování 
zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. a jeho novely. 
Ve stávajících zdrojích není respektován zákon 406/2000 Sb. a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 150, 151, 152. 
Především objekt ZŚ je použitím el. energie bez úprav obvodového pláště a oken 
plýtváním vl. energie a finančních prostředků obce a státu. 
Na objekt se vztahuje vyhl. 213/2001 Sb. a jeho novela 425/2004 Sb. 
Podle výsledků energetického auditu by měla být provedena urychleně změna 
koncepce vytápění. 
 

Návrh řešení: 

V modernizaci stávajících zdrojů tepla a jejich provozu respektovat zákon 
406/2000 Sb. a jeho připravovanou novelu. 
Ve stávajících objektech respektovat výsledky energetických auditů, 
zpracovaných dle vyhl. 213/2001 Sb. a jeho novely 425/2004 Sb. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  
 
Stávající stav 
V současné době  je provedena plošná plynofikace obce Luká a Ješov. 
Řešená oblast se nachází na hranici Sm a Jm kraje, kde  dostupnost  plynárenských 
rozvodů je koncovou záležitostí  obou okresů.  
 
Vzhledem k velikosti obcí a jejich  dostupností byla provedena plynofikace pouze 
obce Luká a Ješov, které se  nacházejí  na přístupové trase plynovodů.  
Zásobování ostatních sídel Javoříčko, Březina, Střemeníčko, Veselíčko se  jeví jako  
neefektivní vzhledem k vynaloženým  investičním nákladům k poměru malých 
odběrů.  
     Plynofikace obce Luká a Ješov byla realizována na základě  zpracovaných 
generelních řešení plynofikace, které  bylo schváley příslušnými plynárenskými 
organizacemi Jm a Sm kraje.  
Generel  plynofikace   je na stejné úrovni  územního  plánu  a údaje z něj a následně 
realizace byly podle generelu realizovány. 
 
     Řešená obec Luká byla součástí součástí dvou nezávislých generelních  řešení 
se zajištěním zásobování z Sm a Jm kraje. Podle časového postupu výstavby 
páteřních plynovodů, byla realizována plynofikace obce z plynovodu Jm kraje, ze 
strany od Hvozdu. Koncepce plynofikace obcí vychází  z předpokladu vybudování 
STL plynovodního systému Konice-sever.   
Pro  plynofikaci obce Luká byl zpracován v r. 1998 Generel plynofikace  obce Luká -  
zpracovatel   INEX  Kroměříž.  
Místní síť  po obci je provozována pod přetlakem do 0,3 Mpa.  
 
Pro plynofikaci obce Ješov byl zpracován  v r. 1999 Generel plynofikace obcí Luká a 
Ješov, které jsou  součástí celkového řešení  oblasti  a jsou součástí plynofikace obcí 
Slavětín, Savín, Hradečná, Měrotín, Nová Ves, Kovářov.  
Zásobování nového  spotřebiště je navržen VTL  plynovodní přípojkou napojenou na 
stáv. VTL plynovod DN 500mm Olomouc – Mohelnice.  
Regulační stanice VTL/STL o výkonu 1320 m3/hod byla situována  v obci Hradečná.  
Z této RS byl přiveden do obce Ješov stl plynovod a následně byla provedena plošná 
plynofikace obce. 
Zásobování obce je řešeno větvovou sítí v tlakové hladině 0,3 Mpa. 
 
Řešení  
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. 
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SPOJE A TELEKOMUNIKACE  

    1) Telefonizace: 

    V současné době je v obcích Luká, Ješov, Javoříčko, Březina, Veselíčko                
a Střemeníčko provedena nová telefonní síť řešená úložnými kabely. Nová síť je 
napojena na stávající blok RSU digitální ústředny, která je umístěna ve Slavětíně.  
RSU a kabelové rozvody byly vybudovány v roce 1996. Nová kabelizace je navržena 
s koeficientem 1,3 -1,6 páru/byt. Z  uvedených skutečností je zřejmé, že kapacita 
ústředny a kabelů  jsou vyhovující pro celou dobu platnosti územního plánu. 

 

    2) Rozhlas po drátě: 

    Toto zařízení není v obci zavedeno a s rozšiřováním sítě rozhlasu po drátě se 
nepočítá. 

 

    3) Kabely přenosové sítě ve správě Český Telecom a.s. (dálkové kabely) 

    Řešeným územím prochází dálkový optický kabel,  jehož trasa  je v grafické části 
dokumentace zakreslena. Správce sítě požaduje, aby při provádění výstavby v 
blízkosti tras dálkových kabelů bylo vždy vyžádáno stanovisko správce sítě a aby 
byla respektována ochranná pásma kabelů. 

 

    4) Radioreléové spoje (ve správě Český Telecom a.s. a České radiokomunikace 
a.s.): 

    V současné době není v řešeném území žádný RR spoj ve správě Českého 
Telecomu a.s.  

    V současné době není v řešeném území žádný RR spoj ani kabel ve správě 
Českých radiokomunikací.  

 

    5) Příjem televizních a rozhlasových signálů: 

    V současné  době je řešené území  pokryto televizními signály těchto stanic : 

      ČT 1 - kanál č. 33, polarizace H, vykrývač Radíkov 

      ČT 1 - kanál č. 36, polarizace H, vysílač Praděd 

      ČT 2 - kanál č. 50, polarizace H, vysílač Praděd 

      NOVA - kanál č. 53, polarizace H, vysílač Praděd 

    Rozhlasové signály v pásmu VKV lze přijímat v celkovém počtu cca 12 stanic z 
vysílačů Brno - Kojál, Praděd, Ostrava a také z místních vysílačů ( Radio Haná, 
Radio Ruby atd.). 

 

    6) Jiná slaboproudá zařízení : 
    V obcích je proveden rozvod místního rozhlasu. OÚ Luká požaduje tuto síť  
zachovat  v  provozu.  Při  nové výstavbě musí být toto zařízení respektováno. 
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II.h  

Vymezení ploch přípustných  pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro 
jeho technické zajištění, poddolovaná území 

 

 Dle map ložiskové ochrany se na k.ú. Javoříčko  nachází ložisko 
vysokoprocentního vápence (chráněné ložiskové území) č. 3 064000. 

 

 Do k.ú. Střemeníčko částečně zasahuje ložisko vápence Hvozdečko – Holý 
vrch č. 3 180100. 

 
ÚPn obce Luká respektuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), konkrétně to znamená, že návrh neohrozí vytěžitelnost 
všech zásob výše uvedených ložisek. Chráněná ložisková území jsou vyznačena 
v grafické části ÚPn. Jejich zákres je v souladu s ÚPn VÚC Olomoucké aglomerace. 
 

Dle údajů Geofondu ČR a MŽP ČR jsou na řešeném  území  registrovány  
poddolovaná území.  Jsou to území  se zvlášť  nepříznivými – geologickými poměry, 
kde orgány územního plánování  mohou  vydat územní  rozhodnutí jen s předchozím  
souhlasem MŽP ČR nebo  po splnění jím stanovených podmínek (tato skutečnost se 
dotýká návrhových ploch v Javoříčku – B11 a návrhových ploch v Březině – RB3, 
RB4). 

Poddolovaná území jsou registrována v k.ú. Javoříčko. Jedná se o rozlohu  26,2 
ha, kde  do r.  a částečně  i po roce 1945  probíhala těžba rud. Na k.ú. Březina je  
registrováno poddolované území na rozloze  cca 12,4 ha, kde do 19.století probíhala  
těžba rud.  
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II.i  

Řešení a návrh ÚSES 
 
i1)  Ekologická  charakteristika řešeného  území  
 
Řešené území lze z hlediska ekologické stability rozdělit do dvou částí.  
 

 Severní část území, kterou tvoří katastrální území obcí Březina, Javoříčko, 
Střemeníčko a Veselíčko, lze charakterizovat  jako rozmanitější s větším 
zastoupením  kvalitních lesních porostů. Jedná se hlavně o květnaté  bučiny na 
vápenci, který se  zde střídá s překryvy kulmských břidlic. Na severozápadním okraji 
řešeného území (k.ú. Březina) byla vymezena a vyhlášena národní přírodní 
rezervace „Špraněk“.  Tato část i s navazujícími prostory má přirozenou nebo 
přírodně blízkou dřevinnou skladbu, která je  narušena několika  náseky zalesněnými 
smrkem. Na sever od tohoto chráněného území (k.ú. Javoříčko) se nachází na 
pravém  břehu  Javořičky  komplex lesa, který  má také příznivou skladbu porostů.  
Lesní celky jsou střídány plochami zemědělského půdního fondu tvořeného převážně 
ornou půdou a trvalými travními porosty, případně trvalými travními porosty na orné 
půdě. Orná půda je zde nejvíce  zastoupena v k.ú. Střemeníčko a Veselíčko. Naopak 
v k.ú.  Javoříčko  a Březina převažují trvalé travní porosty (Javoříčko), resp. trvalé 
travní porosty na orné půdě (Březina).  
Údolní nivy potoků Javořičky a jejího pravostranného přítoku (potok Střemeníčko) 
jsou důsledně zatravněny. Nikde nedochází k přímému kontaktu orné půdy 
s břehovou hranou potoků.  
Na severním okraji řešeného území (k.ú. Střemeníčko) se  nachází několik 
drobnějších lesních segmentů, které přecházejí v rozsáhlejší lesní celky, tvořené 
převážně smrkovými monokulturami (západní část k.ú. Ješov). Lesní segmenty jsou  
prostřídány s plochami orné půdy a trvalých travních porostů.  Toto území je 
zachovalé návazností jednotlivých společenstev, které  samostatně  nemají vysokou 
hodnotu. Zajímavé prvky tvoří zamokřené i sušší lokality stabilnějších luk. Prostory 
dřevin jsou místy zajímavé svým druhovým složením. Střídají se zde místa  narušená 
smrkovou výsadbou a zbytky přírodě blízké skladby.  
Severně od zatravněné části Střemeníčka (Holý vrch – 514m n.m.) se nachází 
vápencový ostrov s vystupujícími skalkami devonského vápence s nevýraznou 
suchomilnou vegetací. Na jižním svahu je zarůstající pastvina, odvrácená severní 
strana  je porostlá převážně listnatými dřevinami, které dále přecházejí  ve smrkové 
monokultury.  
Jižně a jihovýchodně od Březiny se rozkládají rozsáhlejší lesní porosty, které se však 
nevyznačují vysokou  ekologickou stabilitou (ES = 3-3,5).  
 

 Jižní část řešeného území, tvořeného katastrálními územími Ješova (na 
severovýchodě) a Luké (na jihu) se na rozdíl od  severní části vyznačuje nižší 
ekologickou stabilitou, a to zejména v důsledku rozsáhlých ploch orné půdy 
s minimem trvalých travních porostů, resp. trvalých travních porostů na orné půdě.  
Severozápadně od Luké zde zasahují lesní porosty přecházející od Březiny a další 
lesní porosty  se nacházejí západně a jižně od  Ješova. Na jižním a JV okraji k.ú. 
Luká zasahují do  katastru okraje rozsáhlejších lesních celků,  obepínajících z jižní  a 
východní strany rozsáhlé celky orné půdy k.ú. Luká a Ješov.  
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Louky se v této části vyskytují pouze velmi okrajově (jižně od  farmy ZD v Luké, 
severně od Luké jako zatravňovací protierozní pás a v úzkém pruhu údolní   nivy 
potoka Javořičky a Šumice).  
Remízky a náletová zeleň se zde, až na drobné výjimky (okraje lesů, potoční nivy, 
zvodnělá území), téměř nevyskytují. Orná půda, která je zde dominantně 
zastoupena, vytváří rozsáhlé  celky, na mnoha místech značně erozně ohrožené.  
V řešeném území se nachází cca 40% lesních porostů, které jsou nejdůležitějšími 
ekologicko – stabilizujícími prvky v území.  Jedná se o listnaté (dub, buk, habr, lípa) a 
smíšené lesy doplněné borovicí a modřínem. Jejich stabilita je velmi až středně 
stabilní.  
Z  hlediska ochrany a vytváření přirozeného genofondu krajiny jsou v řešeném území 
relativně dobré podmínky, a to hlavně  v důsledku vyššího zastoupení lesních 
ekosystémů, která je však snižována rozsáhlými plochami orné půdy, což zatím  
neumožňuje vytvoření spojité sítě jednotlivých krajinných segmentů zeleně a jejich 
propojení s ekologicko stabilními lesními společenstvy. Celkově lze hodnotit řešené 
území jako středně  ekologicky  stabilní. Lze krajinu charakterizovat jako typ krajiny 
relativně harmonické s přechodem do krajiny silně ovlivňované člověkem.  
 
 
i2)  Řešení  ÚSES  
 

ÚSES – územní systém ekologické stability řeší optimální spolupůsobení 
zeleně a krajiny, zajišťující ekologickou a biologickou rovnováhu v přírodě.  

Navrhovaný systém byl převzat jako koncepční podklad pro zapracování do 
územního plánu obce s tím, že  přesné vedení tras vychází z konkrétních terénních 
možností, ze záměrů řešeného území v Úpd a samozřejmě ze základních principů 
řešení  ÚSES zabezpečující její funkčnost. Přehled jednotlivých prvků ÚSES včetně 
navrhovaných opatření je uveden na  následujících stránkách. Jedná se o systém 
biocenter a biokoridorů. Součástí ÚSES jsou rovněž interakční prvky které jsou   
vyznačeny v grafické části. Navržené interakční prvky  představují především  liniové 
ozelenění podél cest, vodních a melioračních toků a dále protierozní meze. 

  
Základní kostru ÚSES v řešeném území tvoří regionální biokoridor a 

biocentrum, které vycházejí z platných územně technických podkladů NR – R ÚSES 
ČR (v souladu s ÚPn VÚC Olomoucké aglomerace). V souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací je nutno v řešeném území vymezit regionální 
biokoridor s označením RK 1426 (vyznačeno v grafické části). Osa regionálního 
biokoridoru RK 1426 prochází seskupením dílčích biokoridorů a biocenter 
vymezených ÚPn (viz. grafická část a tabulka ÚSES). V řešeném území je dále 
vymezeno regionální biocentrum Špraněk 273, rovněž v souladu s ÚPn VÚC. 
V ÚPn Luká je regionální biocentrum značeno 1-RBC1 (viz. tabulky ÚSES).  

Na severu se nachází ochranná zóna nadregionálního biokoridoru Pomoraví.  
 
V širších vztazích lze ÚSES popsat následujícím způsobem: severní částí 

řešeného území prochází biokoridor regionálního  významu, vybíhající západně od 
Litovle z trasy nadregionálního biokoridoru Pomoraví, která sleduje tok řeky Moravy. 
Výchozím  prostorem je nadregionální  biocentrum „Litovelské Pomoraví - sever“  a 
na ně navazující biokoridor regionálního významu s vymezeným regionálním 
biocentrem (RBC) „Třesín“. Jižně od RBC „Třesín“ se trasa tohoto regionálního 
biokoridoru dělí. Východní trasa pokračuje ve směru na Čechy pod Kosířem po 
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východním okraji Zábřežské vrchoviny, která zde pozvolně přechází 
v Hornomoravský úval.  

Západní větev prochází, jak výše uvedeno, řešeným územím Luké ve směru 
východ – západ a v jeho trase je  vloženo vymezené a  funkční regionální biocentrum 
„Špraněk“ 273. U RBC „Špraněk“ dochází k dalšímu dělení tras regionálních 
biokoridorů, jedna pokračuje západním směrem a druhá se odklání k jihu (okres 
Prostějov).  
Jižně od Špraňku je vymezeno další  regionální biocentrum – „Taranka“ (k.ú. 
Vojtěchov).  

 
Na výše uvedený regionální ÚSES hierarchicky navazuje lokální ÚSES. 
Vymezení ÚSES v rámci ÚPn LUKÁ vychází z generelu lokálního ÚSES pro 

k.ú. Ješov, Luká,  Slavětín a Vilémov (zpracoval HELP FOREST Olomouc - ing. 
Lekeš – 09/1994) a generelu lokálního ÚSES pro k.ú. Březina, Hradečná,  Javoříčko, 
Kovářov, Měrotín, Pateřín, Střemeníčko a Veselíčko (zpracoval Lesoprojekt  
Olomouc - ing. Humplík, 10/1994). 

 
Řešení ÚSES je obsaženo v grafické části ÚPn obce. Na následujících 

stránkách jsou v souhrnné tabulce a podrobnějších tabulkách popsány jednotlivé 
prvky ÚSES (biocentra, biokoridory).  
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SOUHRNNÁ TABULKA PRVKŮ ÚSES: 
 

OZNAČENÍ 
FUNKČNÍ 

TYP A 
ČÍSLO 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

ČÍSLO 
BIOCHORY 

STUPEŇ 
EKOL. 

STABILITY 

1 - RBC 1 Bř 3.21.7 3,5 - 5 

2 - LBC 1 Bř 3.21.4 3,5  

3 - LBC 2 Bř 3.21.4 3 

4 - LBC 6 Stř, Ve 3.21.4 3 - 3,5 

5 - LBC 7 Ja 3.21.7 2 - 3 

6 - RBK 1 Bř 3.21.4 3 

7 - RBK 2 Bř 3.21.4 3 - 3,5 

8 - RBK 3 Bř 3.21.4 1 - 3 

9 - LBK 3 Ja 3.21.4, 3.21.7 1 - 3 

10 - LBK 4 Ja 3.21.7 3 - 4 

11 - LBK 2 Ve 3.21.4 3 - 3,5 

12 - RBK 2 Je 3.21.4 3 

13 - LBC 2 Je 3.21.4 3 

14 - LBC 3 Je 3.21.4 4 

15 - LBK 2 Je, Lu 3.21.4 2 - 3 

16 - LBC 5 Lu 3.21.4 3 

17 - LBK 3 Lu 3.21.4 2 - 3 

18 - LBK 4 Lu 3.21.4 3 

19 - LBC 4 Lu 3.21.4 5 

20 - LBK 5  Lu 3.21.4 1 - 4 

21 - LBC 6 Lu 3.21.4 4 - 5 

22 - LBK 6 Lu 3.21.4 3 - 4 

 
 
 
 
 
 
 



  87 

1 – RBC 1 

 
 
2 – LBC 1 

 
 
3 – LBC 2 
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4 – LBC 6 

 
 
5 – LBC 7 

 
 
6 – RBK1 
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7 – RBK 2 

 
 
8 – RBK 3 

 
 
9 – LBK 3  
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10 – LBK 4 

 
 
11- LBK 2  

 
 
12 – RBK 2 
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13 – LBC 2 

 
 
14 – LBC 3 

 
 
15 – LBK 2 
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16 – LBC 5  

 
 
17 – LBK 3 

 
 
18 – LBK 4  
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19 – LBC 4 

 
 
20 – LBK 5  

 
 
21 – LBC 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  94 

22 – LBK 6 
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II.j  

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních  úprav 
 
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 



  96 

 

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 

 

 
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 navrhované lokality 

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 navrhované lokality 

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 
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- 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 

 

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   - asanační úpravy 
 

- 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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II.k  

Návrh řešení požadavků civilní ochrany   
 

Tato  příloha se zabývá  problémem úkrytu civilního obyvatelstva obce Luká 
včetně  jejich částí. Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce dotčeného  
orgánu  uplatněné v návrhu  zadání  územního  plánu  obce  jsou: respektovat 
obecné požadavky požární bezpečnosti se zaměřením na příjezdové komunikace, 
přístupy k objektům a zajištění vnějších zdrojů požární vody – zásobování požární 
vodou řešit v souladu s ČSN 730873. 
 Dále je nutné respektovat vyhlášku MV č. 380/2002 Sb. 

 
Při navrhování zástavby na nových plochách, při stávající i nově navrhovaných 

komunikacích bude dodržen předpis „CO –1-9/c“. Umístění objektů u státních  
komunikací a důležitých místních komunikací musí zabezpečit jejich  nezavalitelnost  
při  zrušení okolní zástavby.  
V případě, že zástavba hraničí s těmito komunikacemi, musí její vzdálenost činit  
min:  
(V1+V2) /2+6 

V1+V2 je průměrná výška budov  po střešní římsu  v „m“ 
Při jednostranné zástavbě se počítají 3m místo 6m. Poněvadž  podél komunikací 
jsou navrhovány  stavby  maximálně  dvoupodlažní, bude  tato podmínka splnitelná 
bez  zvláštních požadavků  na odstupy.  
 

k.a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 

V jednotlivých k.ú. obce Luká se nenachází zátopové území.  
 

k.b) návrh ploch pro požadované potřeby zón havarijního plánování 
 

Vzhledem k tomu, že v obci nejsou lokalizována zařízení průmyslové výroby, 
která by mohla způsobit ekologickou havárii, a nenacházejí se zde sklady 
nebezpečných látek, není nutno uvažovat s plochami havarijního plánování. 
Z těchto důvodů nejsou určeny plochy pro vymezení a uskladnění nebezpečných 
látek mimo zastavěná území obce. 
 

k.c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
 
Improvizované úkryty (plochy pro ukrytí obyvatelstva): 

 sklepy rodinných domů a sklepy v bytových domech 

 sklepy zdravotnického střediska (OÚ), ZŠ, DPS 
 

Počet obyvatel  obce Luká včetně jejich částí  lze uvažovat v roce  2015 až 
950  obyvatel. Pro tento počet osob je nutno zajistit potřebné prostory pro ukrytí a 
to  zajištěním možností ukrytí ve sklepních prostorech  stávajících  budov a rovněž 
v prostorách  navrhovaných objektů. Obec nemá v současnosti zpracován plán 
ukrytí obyvatel. (Následně je nutné tento plán zapracovat do ÚPn dokumentace). 

Obecní úřad zhotoví bilanci a dá pokyny, popř. doporučí akceptovat zřízení 
úkrytových prostor do projektové dokumentace vyšších stupňů  navrhovaných 
objektů. Při výstavbě rodinných domů dá doporučení provádět stavby  - dle 
možností - s podsklepením, s možností využití těchto prostor pro ukrytí 
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obyvatelstva jako improvizovaných úkrytů. Přednostně je nutno zabezpečit ukrytí 
žáků ve škole (úkrytové prostory  jsou součástí tohoto objektu).  

Výrobní provozy (podnikatelské aktivity) zajišťují ukrytí pro své zaměstnance 
ve vlastní režii ve svých prostorách. Rozsah těchto zařízení je nutno stanovit 
individuálně v závislosti na počtu zaměstnanců. Při číselném bilancování ploch 
potřebných pro ukrytí  vyplývajících z nárůstu  počtu obyvatel se uvažuje 
s potřebnou plochou 1,5 m2/osobu. Pozn. – údaje o počtu obyvatel vycházejí 
z údajů sčítání lidu v roce 2001. 
 
TABULKA  POTŘEBNÝCH  PLOCH  (improvizovaných úkrytů) 

   počet 

obyvatel 

r.2001 

Plocha pro 

ukrytí 

počet 

obyvatel 

r.2015 

Plocha pro 

ukrytí 

Nárůst 

plochy pro 

ukrytí 

Luká 764 1146 m2 950 1425 m2 279 m2 

 
 
k.d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
 

Shromáždění, evakuace a ubytování obyvatelstva při mimořádné události lze 
uskutečnit v následujících prostorách: 

 obecní úřad, zdravotnické středisko 

 kulturní dům - sál 

 objekt fary 

 budova ZŠ, MŠ 

 objekt bývalé základní školy 

 dům s pečovatelskou službou 

 společenský sál v hostinci v Luké 
 
k.e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
 

V obci se  nenachází sklad pro civilní ochranu a humanitární  pomoc. 
Improvizované sklady pro humanitární pomoc  lze zřídit v následujících objektech. 
 

 kostel sv. Jana křtitele + farní úřad 

 budovy hasičské zbrojnice ve všech obecních částech 

 obecní úřad, zdravotní středisko 

 budova ZŠ, MŠ 
 
 
k.f) Plochy potřebné pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo 
současně zastavěná území a zastavitelná území obce 
 

Vzhledem k tomu, že v obci nejsou provozy, které by mohly způsobit 
ekologickou havárii včetně skládek  nebezpečných látek, není nutno vymezovat 
zóny havarijního plánování. V případě havárie, např. na komunikacích při převozy 
těchto látek řešeným územím, bude problém řešen operativně dle místa havárie 
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k.g) Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro 
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při 
mimořádné události 
 
Pro odstraňování účinků kontaminace, obnovovací práce apod. budou určeny 
větší přístupné plochy, např: 

 sportovní fotbalové hřiště v jižní části obce Luká 

 zpevněná plocha parkoviště v Javoříčku 
 
k.h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
 

V řešeném území není v současnosti známa existence nebezpečných látek. 
V případě, že tyto látky budou v budoucnu v řešeném území skladovány, je třeba 
při jejich manipulaci a skladování vydat platné rozhodnutí DOSS. Obec bude vždy 
postupovat v souladu s tímto rozhodnutím. 
 
k.j) Nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 

Řešené území je částečně zásobováno z veřejného vodovodu, částečně ze 
soukromých studní. V případě kontaminace  hlavního zdroje je nutné zabezpečit 
zásobování obce pitnou vodou z jiného zdroje ( např. cisterny, balená voda). 

Dle posouzení charakteru havárie a v souladu s vodohospodářským orgánem 
a HZS bude stanoven patřičný postup. 

Zásobování el. energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. 
 
k.l) Systém varování obyvatelstva 
 
Systém varování obyvatelstva je řízen HZS: 

 siréna umístěná na budově obecního úřadu 

 obecní rozhlas 
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II.l  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní 
prostředí, nakládání s odpady 
 
l 1. Ochrana  ovzduší  

V částech Luká a Ješov byla provedena plynofikace, nedochází zde tak ke 
znečištění ovzduší z lokálních zdrojů vytápění pevnými palivy.  

V ostatních částech obce nebyla provedena plynofikace, to znamená, že 
většina  domácností a  ostatních  institucí využívá  pro topení pevná paliva. 
Největším  zdrojem znečištění ovzduší je právě  nekvalitní  spalování pevných paliv. 

  V nejblišší  době je třeba dbát na omezení těchto zdrojů,  používat pro topení 
kvalitní paliva, popř. alternativní media jako propan butan, tepelná čerpadla apod.  
 
Cíleně preferovat a zavádět spalování biohmoty ve formě dřeva , pilin, štěpků a 
slámy.  
V současné době je v souladu s nařízením Olomouckého kraje z 30. 9.2004, příloha 
1 k nařízení č. 3/2004 sledována produkce NOx a SO2.  
Tyto oxidy mají od roku 1998 klesající trend a v současné době dosahují nižších 
hodnot než stanovený cílový stav v roce 2010.  
SO2 - cílový stav v roce 2010….  7,5 ηg/m3; současný průměr 4,8 ηg/m3 
NOx - cílový stav v roce 2010….  11,9 ηg/m3; současný průměr 10 ηg/m3 
 
S ohledem na zpracovaný návrh ÚPD není pravděpodobné navýšení sledovaných 
oxidů ze spalování paliv v definovaných tepelných zdrojích. 
Zásadně mohou situaci ovlivnit ceny paliv a energií a neočekávané chování obyvatel 
v této řešené lokalitě (tzv. spalování všeho), což není ovlivnitelné ÚPD. 
 
l2.  Ochrana vod  

Žádná z částí obce nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci. Z řady objektů 
jsou do dešťové kanalizace zaústěny  nečištěné odpadní vody, které přímo , popř. 
prostřednictvím melioračních  příkopů  jsou zaústěny do toků, což představuje  hlavní 
problém čistoty  těchto toků.  

Zásadní nápravu přinese až vybudování splaškové kanalizace s ČOV a 
napojení veškerých objektů právě na tuto  kanalizaci.  
 
l3. Ochrana proti radonovému  riziku  

Při navrhování nových staveb pro bydlení, občanskou vybavenost, služby 
apod. je nezbytné na základě platných právních předpisů provést měření radonu 
v půdě a dle naměřených hodnot případně stanovit způsob zamezení jeho 
negativního působení na obyvatele popř. zaměstnance.  

Z odvozené mapy radonového rizika vyplývá, že na  daném území byly 
z geologického podloží naměřeny  hodnoty středního rizika (kategorie 2), na k.ú. 
Březina  pak hodnoty nízkého rizika (kategorie 1).  

Vlastní měření však mohou být odlišná, ochrana proti radonu bude předmětem 
řešení dalších stupňů  PD.  
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l4.  Odpadové hospodářství  
 
Při nakládání s odpady je nutno respektovat  zákon 185/2001 Sb. O ODPADECH a o 
změně některých dalších zákonů 
 
Odstraňování tuhých domovních (komunálních) odpadů:  
 
Ve všech řešených obcích se provádí sběr a pravidelný svoz komunálního odpadu. 
Sběr odpadu je prováděn do popelnicových  nádob 110 l.  
Svoz odpadu je prováděn Technickými službami Uničov a to v letním období 1x za 
měsíc a zimním období 1x za  14 dní. Odpad je odvážen na  řízenou skládkou 
Medlov (u města Uničov). S přechodem na separovaný odpad se v nejbližší době 
neuvažuje.  
 
V jednotlivých katastrálních územích Luké se nachází několik lokalit, ve kterých byly 
nebo dosud jsou ukládány tuhé domovní  a jiné odpady. Jedná se o tyto lokality:  
 
V jižní části k.ú. Luká (p.č. 447/1, 489) v lokalitě „Za  branou“ se  na ploše cca 
2000m2 nachází bývalá černá skládka, na kterou se však již 2 roky neukládá TDO. 
Odhadované množství dosud uloženého odpadu je cca 3750 m3. Pro lokalitu bylo 
v roce 1994  referátem ŽP OkÚ Olomouc uloženo zpracovat provozní řád  skládky, 
zpracovat hydrogeologický posudek a následně vypracovat projektovou dokumentaci 
rekultivace této skládky s tím , že navezený interní odpad bude využit k dorovnání 
skládky. Ukládání odpadu by mělo být následně měla by být skládka rekultivována  a 
začleněna do krajiny.  
Další skládka (chlévské mrvy) v rozsahu cca 4000m2 byla zjištěna cca 1km 
severovýchodně od obce, v sousedství dříve uvažované skládky TDO, která byla 
připravována k realizaci v roce 1992.  
 
V k.ú. Březina nebyla zjištěna žádná černá skládka TDO. V minulosti docházelo 
k ukládání odpadů na pozemku p.č. 104/5, východně od obce.  
 
V k.ú. Javoříčko  je občasně využíván pro skladování domovních  odpadů pozemek 
p.č. 40, východně od zastavené části obce, navazující na již rekultivovanou skládku, 
která byla na pozemku p.č. 34/5 (odhadované množství uloženého odpadu je cca 
480m3).  
 
V k.ú. Ješov v lokalitě  Ješovský dvůr je prostor bývalého lomu (p.č. 118/1) využíván 
jako černá skládka (odhadované množství uloženého odpadu je cca 375 m3).  
Tato bude v nejbližším období sanována. Další využívaná skládka  se nachází na 
západním  okraji katastru, na hranici k.ú. Slavěnín (p.č. 193/2). Odhadované 
množství uloženého odpadu je cca 110 m3. Pod  skládkou vytéká potok. Východně 
od Ješovského  dvora, vedle  silnice II/373 se nachází (na pozemcích p.č. 97/2 a 99) 
malá, dosud využívaná skládka. Všechny skládky budou postupně rekultivovány a 
začleněny do krajiny. 
 
Ve Střemeníčku se nacházejí dvě lokality, ve kterých dochází k ukládání tuhých 
domovních odpadů. Jihozápadně od obce, v lokalitě označené „Za kravínem“ se na 
pozemku p.č. 347/16 nachází větší z obou skládek. Jedná se o terénní depresi, která 
je postupně zavážena. Pro lokalitu bylo v roce 1994 referátem ŽP OkÚ Olomouc 
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uloženo zpracovat hydrogeologický posudek a následně vypracovat projektovou 
dokumentaci rekultivace této skládky.  
Druhá rozsahem menší, se nachází na pozemku p.č. 49/1, v severní části  
zastavěného území obce. Obě skládky budou postupně rekultivovány.  
Další již rekultivovaná skládka byla v místě bývalého lomu, severovýchodně od obce 
(p.č. 62/2). Odhadované množství  uloženého odpadu je cca 400 m3.  
 
Ve Veselíčku se jižně od zastavěného území obce, pod farmou ZD nachází malá 
skládka, na níž je dosud občasně ukládán tuhý domovní odpad (p.č. 75).  
Odhadované množství uloženého odpadu je cca 315 m3). Skládka bude 
rekultivována. 
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II.m  

Návrh lhůt aktualizace 

 
Územní plán obce Luká včetně jejich částí je zpracován pro návrhové období 

do r. 2015 . 
Územně plánovací dokumentace se po schválení a  vyhlášení Obecním 

zastupitelstvem v Luké stane ve své závazné části obecně závazným platným 
předpisem.  

Případné změny závazné části územního plánu obce Luká musí schválit dle 
zákona 50/76 ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo  obce Luká a změny se 
stanou  součástí  platného územního plánu.  

Aktualizaci územního plánu doporučujeme uvažovat po roce 2010, kdy budou 
vyhodnoceny  realizované záměry územního plánu a  příslušně aktualizovány.  
   
 
 
 
 


