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ÚÚVVOODD  
 

Základní údaje – doplňuje se str. 3 - 5 původního textu územního plánu (části A1) 

 
Územní plán obce Luká byl schválený zastupitelstvem obce dne 7.12.2006. Ke 

schválení záměru pořídit 1. změnu územního plánu přistoupilo zastupitelstvo dne 23.5.2007 
a dne 7.11.2007. Změna byla vyvolána potřebou obce a občanů řešit nově plochy výroby a 
změny v dopravní infrastruktuře a s nimi související úpravy a nové plochy zeleně a bydlení. 

Zadání 1. změny Územního plánu obce Luká bylo schváleno dne 11.2.2008 
zastupitelstvem obce, bez požadavku zpracování konceptu územního plánu ověřujícího 
variantní řešení v zadání (ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona). Na základě schváleného 
zadání je zpracována změna územně plánovací dokumentace (podle ust. § 50, odst. 1 a dle 
ust. § 13 odst. 1 a 2 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci). 

 
 
 

AA))  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  KKOOOORRDDIINNAACCEE  VVYYUUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ  ÚÚZZEEMMÍÍ  ZZ  HHLLEEDDIISSKKAA  

ŠŠIIRRŠŠÍÍCCHH  VVZZTTAAHHŮŮ  VV  ÚÚZZEEMMÍÍ,,  VVČČEETTNNĚĚ  SSOOUULLAADDUU  SS  ÚÚZZEEMMNNĚĚ  

PPLLÁÁNNOOVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCÍÍ  VVYYDDAANNOOUU  KKRRAAJJEEMM  
 

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 
Politika územního rozvoje (PÚR ČR) vymezuje rozvojové oblasti národního významu 

a rozvojové osy mezinárodního významu. Obec Luká se nachází ve správním obvodu ORP 
Litovel, který je součástí vymezené rozvojové osy Hradec Králové - Olomouc – OS 9, ale leží 
za hranicí zájmu. 

 Z hlediska širších vztahů se neuplatňují výraznější specifické vazby. Návrh změny 
má lokální charakter, nepřesahuje hranice řešeného území a nemá vliv na širší vztahy v 
území. 

 
 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 
Z hlediska nadřazené ÚPD (str. 4 původního textu územního plánu - části A) – byla 

dokumentace posuzována z hlediska Územního plánu velkého územního celku Olomoucké 
aglomerace. Uvedená dokumentace je v současné době nahrazena Zásadami územního 
rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje, vydanými dne 22. 2. 2008. Obec Luká není zařazena do 
rozvojové oblasti ani neleží v rozvojové ose. 

Nadřazená územně plánovací dokumentace vydaná krajem je respektována, pro 
obec Luká vyplývá ze ZÚR: 

- obec se nachází v oblasti určené k prověření a upřesnění vymezení rekreačního 
krajinného celku – RC 3. Návrh změny však řeší plochy v přímé návaznosti na zastavěné 
území a nezasáhne do záměrů Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

- je navrženo vymezení specifické oblasti z hlediska udržitelného rozvoje (v porovnání 
obcí Olomouckého kraje). Návrh 1. změny územního plánu svými dílčími návrhy zásadně 
nezasáhne do procesu vyvažování podmínek udržitelného rozvoje, usiluje však o vytvoření 
podmínek pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel. 
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BB))  ÚÚDDAAJJEE  OO  SSPPLLNNĚĚNNÍÍ  ZZAADDÁÁNNÍÍ  AA  PPOOKKYYNNŮŮ  PPRROO  ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ  

NNÁÁVVRRHHUU  
 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, popřípadě dalších širších územních vztahů 

Požadavek respektování PÚR ČR a návrhu ZÚR pro území Olomouckého kraje je 
dodržen, návrh změny se týká lokálních záměrů obce bez vlivu na širší vztahy a nadřazenou 
dokumentaci.  

 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů  

Územně analytické podklady dosud nebyly zpracovány, návrh vycházel z platných 
limitů využití území. 

 

c) Požadavky na rozvoj území obce 

Dílčím způsobem byly navrženy dle požadavku zadání plochy výroby a s nimi 
související úpravy a nové plochy zeleně a bydlení, úpravy dopravní infrastruktury, 
v návaznosti na návrhové plochy byla doplněna technická infrastruktury. Záměry jsou dílčího 
charakteru a základní urbanistická koncepce obce zůstává zachována. 

 

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou 
koncepci a koncepci uspořádání krajiny) 

Požadavky na dílčí změny funkcí a vymezení konkrétních nových ploch výroby, 
zeleně, bydlení a dopravní a technické infrastruktury byly řešeny. Požadavek na rozšíření 
výroby u zemědělského areálu je kompenzován redukcí plochy A 1. Požadavek na rozvoj 
bydlení na západě části Luká je z urbanistických důvodů řešen pouze jako dílčí doplnění 
zastavitelného území obce v minimálním rozsahu.  

 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Byly řešeny zásadní úpravy dopravní a technické infrastruktury dle zadání, 
v návaznosti na navržené zastavitelné plochy.  

 

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

Požadavky nebyly nově stanoveny. V řešení byly zohledňovány obecné požadavky 
na tvorbu a ochranu životního prostředí (všech složek), zdravých životních podmínek, 
požadavky na ochranu krajiny a využitelnost přírodních zdrojů. Podmínky ochrany a rozvoje 
hodnot se nemění.  

 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace 

Změna nově specifikuje veřejně prospěšné stavby. 
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h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. 
požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, 
ochranu ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před 
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

Obec Luká se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany, kde platí prostorové 
limity – maximální možná výška případné výstavby větrných elektráren 59 m n.t. – větrné 
elektrárny nejsou 1. změnou navrhovány. 

 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území 

Ze zadání nevyplynuly pro řešení návrhu žádné výjimečné střety.  
 

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové 
ose 

Ze ZÚR pro území Olomouckého kraje nevyplývají z výše uvedených hledisek pro 
obec Luká žádné nové požadavky na vymezování ploch.  

 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření 
změn jejich využití územní studií  

Nebyly stanoveny.  
 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem  

Nebyly stanoveny. 
 

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek 
na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud 
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

Nebyly stanoveny. 
 

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na 
zpracování variant  

Nebyl stanoven.  
 

o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy 
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

Textová i grafická část změny je zpracována přiměřeně dle požadavku zadání a 
členěna na návrh a odůvodnění. Zpracování změny nad stávajícím textem územního plánu 
se zachováním původního členění je respektováno v textu odůvodnění. 

Návrh je členěn podle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., uváděny jsou pouze 
kapitoly, které jsou 1. změnou dotčeny. Provázanost s původním textem je doložena 
v odůvodnění odkazy na příslušné stránky a kapitoly původního textu s uvedením, které části 
jsou řešením změny dotčeny.  
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Grafická část je zpracována jako výřezy původních výkresů. Koordinační výkres nebyl 
zpracován, neboť nebyl součástí původního územního plánu a veškeré potřebné informace 
jsou obsaženy v hlavním výkrese. 

 

CC))  KKOOMMPPLLEEXXNNÍÍ  ZZDDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  PPŘŘIIJJAATTÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  AA  VVYYBBRRAANNÉÉ  

VVAARRIIAANNTTYY,,  VVČČEETTNNĚĚ  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÝÝCCHH  

DDŮŮSSLLEEDDKKŮŮ  TTOOHHOOTTOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ,,  ZZEEJJMMÉÉNNAA  VVEE  VVZZTTAAHHUU  KK  RROOZZBBOORRUU  

UUDDRRŽŽIITTEELLNNÉÉHHOO  RROOZZVVOOJJEE  ÚÚZZEEMMÍÍ  
 

Úvod 

 
1. změna Územního plánu obce Luká navrhuje nové využití území dle požadavku 

zadání. Na základě hodnocení využitelnosti a dosažitelnosti ploch v územním plánu reaguje 
navrhované řešení na aktuální potřeby obce zajistit nové vhodné plochy výroby, zeleně a 
bydlení a související dopravní a technickou infrastrukturu. Vybrané stavby technické a 
dopravní infrastruktury se zařazují do veřejně prospěšných staveb. Změna dílčím způsobem 
doplňuje řešení územního plánu a neporušuje soulad s cíli územního plánování. Text 
odůvodnění je zpracován nad původním textem Územního plánu obce Luká. 

 
 

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – doplňuje a mění se text na str. 11 - 104 textu A. 

Územního plánu obce Luká 
  

a) Vymezení řešeného území 
Lokality řešené 1. změnou se nachází na území k.ú. Luká a k.ú. Střemeníčko. 

 

b) Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany 
hodnot území 

 Nemění se. 
 

c) Návrh urbanistické koncepce 
Doplňuje se text na str. 23 - 27: 

 
c.1. historie a popis jednotlivých částí obce 

Nemění se. 
 
c.2. Urbanistická charakteristika obce 

Doplňuje se vymezením nových ploch dle grafické části a textu 1. změny. 
 

Návrhem 1. změny dochází ke změnám v místní části Luká a Střemeníčko. 
Zejména dochází k přeorganizování ploch zeleně a bydlení v návaznosti na nově 
uvažovaný rozvoj výroby nad stávajícím zemědělským areálem. Současně 
s koncipováním rozvoje výrobních ploch u zemědělského areálu je navržena redukce 
plochy A1 tak, že celkový rozsah ploch pro výrobu zůstává stejný. Doporučuje se 
zpracovat územní studii - vyřešit koncepci celého výrobního areálu, stávajících i nově 
navrhovaných ploch, intenzifikovat využití areálu a nezabírat další plochy ZPF. 

Zásadněji je navrženo rozšíření ploch bydlení na severu zastavěného území 
části Luká. Jedná se o lokalitu navazující na zastavěné území a rozšiřující již 
vymezené zastavitelné plochy. Dochází k ucelení celé lokality a zkompaktnění sídla, 
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částečně je tímto návrhem vykompenzován úbytek ploch bydlení v souvislosti 
s rozšířením ploch výroby. Dílčím doplněním jsou rozšířeny plochy na západním a 
severním výjezdu z části Luká.  

V části Střemeníčko je pouze dílčím způsobem doplněna plocha bydlení mezi 
bydlením stávajícím a návrhovou plochou pro bydlení. 
 

d) Návrh členění obce na funkční plochy a podmínky jejich 
využití 

 
Charakteristika jednotlivých funkcí v území: 

Doplňuje a mění se původní text (části A) ze str. 28 – 36 o navržené 
zastavitelné plochy (tabulky jsou obsaženy v textu návrhu 1.změny a v podkapitole f) 
komplexního zdůvodnění): 

D.1. PLOCHY BYDLENÍ 

 V části Střemeníčko je navržena k zastavění zbytková enkláva navazující 
přímo na zastavěné území. 

Zásadním způsobem jsou navrhovány plochy pro bydlení na severu místní 
části Luká, navazující na zastavěné a zastavitelné území. Částečně se jedná o 
kompenzaci za plochu v jižní části, která  je zrušena v souvislosti s rozvojem výroby a 
návrhem ploch zeleně. Rozsah ploch by měl sice odpovídat předpokládanému 
demografickému vývoji v návrhovém období, současně však je třeba v této oblasti 
vymezovat plochy bydlení s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území 
(ze ZUR Olomouckého kraje). Vzhledem k tomu, že jsou změnou řešeny rozsáhlejší  
plochy bydlení, je navrženo jejich prověření územní studií. 

D.2. OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Rozsah ploch se změnou nemění. 

D.3.  R- REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Nemění se. 

D.4. VÝROBA  

 
Zemědělská výroba 
Nemění se 

 
Přidružená a průmyslová výroba, řemeslná výroba 
Nová plocha výroby A3 je navržena na sever od zemědělského areálu ZD 

(jedná se o „proluku“ zastavěného území kde je dostupné napojení na technickou i 
dopravní infrastrukturu), návrhová plocha A1 naproti ZD se redukuje (na výměru cca 
2,46 ha) a současně se doporučuje řešit formou územní studie intenzifikaci 
stávajícího areálu. Tímto způsobem lze zajistit další disponibilní prostory pro 
podnikání bez potřeby zásadnějších nároků na zábor ZPF. Spolu s rozšířením 
výrobní plochy severním směrem získá obec dostatečnou plochu pro aktuální rozvoj 
podnikání v obci. Návrhová plocha A 1 zůstane v omezeném rozsahu i nadále jako 
ucelená lokalita pro významnějšího investora, vyžadující zásadnější zainvestování 
technickou infrastrukturou.  
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D.5.  ZELEŇ 

 
Veřejná a vyhrazená zeleň  
Nemění se. 
 
Užitková zeleň, drobná držba 
Ve vazbě na rozšiřující se plochu výroby v části Luká je navržena nová plocha 

(v původním územním plánu navržena pro bydlení). Jedná se o území, které tvoří 
přechod mezi výrobou a bydlením, bude sloužit jako ekologicko estetická clona a 
přechodový prvek mezi funkcemi, jejichž slučitelnost bývá problematická. Další 
drobná plocha je navržena po úpravě křižovatky v západní části k.ú. Luká. 
 

Krajinná zeleň 
Nemění se. 
 
Produkční krajinná zóna 
Do ploch orné půdy je navrácena část lokality A1 – plocha výroby u ZD. 

 
Zvláštní plochy zeleně 
Nemění se. 

 

e) Limity využití území včetně stanovených záplavových 
území 

 
e.1. limity využití území vyplývající ze zákonů, z nadřazených předpisů, 

z vyhlášených OP 
 Zůstávají beze změny 
 

e.2. územní plán stanovuje limity využití území 
Zůstávají beze změn 

 

f) Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného 
území  

 Tabulka ze strany 38 původního textu (části A) územního plánu se aktualizuje 
podle navržených zastavitelných ploch: 

 
Pořadové 
číslo 
plochy 

Katastr Označení 
lokality,  

funkční typ 

Výměra cca 
m² 

Poznámka 

37 Luká A 3 
Va,p 

13 716 ochranné pásmo VN 
doporučení územní studie ve vazbě na 
stávající výrobní areál 

38 Luká Z 6 
Zu 

14 244 plocha zeleně oddělující výrobu a 
bydlení 

39 Luká B 17 
Bv 

444 plocha přičleněná k lokalitě B1 po 
zrušení okružní křižovatky 
 

40 Luká Z 7 
Zu 

224 plocha po zrušení okružní křižovatky 
 

41 Luká B 18 
Bv 

2 730 
 

lokalita pro cca 2 RD 
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42 Luká RB 7 
Bri 

657 lokalita pro cca 1 RD 

43 Luká B 19 
Bv 

46 467 požadavek prověření územní studií, 
kapacita cca 66 RD  

44 Střemeníčko B 20  
Bv 

2 816 lokalita pro cca 1 RD 

 
 

g) Návrh koncepce dopravy a technického vybavení 
 

g.1.  Doprava  

Původní text územního plánu (část A) ze strany 41 – 60 se doplňuje a mění 
v následujících kapitolách: 

 
1. Ú V O D - základní komunikační síť. 
 Nemění se 
 
2. P O D K L A D Y 
 Nemění se 
 
3. N Á V R H 
 
3.1    Doprava silniční 
 
3.1.1  Řešení komunikační sítě 

Jsou zajištěny a doplněny nájezdy do nové lokality zásadnějšího rozsahu (B 
19) – D 9 a upraven rozsah původního příjezdu - D 4, konkrétní komunikační síť 
v odpovídajících parametrech podle příslušných právních předpisů však bude řešena 
až v dalších podrobnějších dokumentacích. K lokalitě B18 je nepatrně protažena 
příjezdová komunikace D3. Ostatní dílčí zastavitelné plochy jsou přístupné přímo ze 
stávajících komunikací. 

Upravují se křižovatky na komunikacích, původní návrhy okružních křižovatek 
(D1 a D8) byly vzhledem k bezkonfliktnímu a slabému provozu přehodnoceny jako 
neopodstatněné a z hlediska ekonomické náročnosti nerealizovatelné.   

 

D 8 změna okružní křižovatky  

D 1 změna okružní křižovatky, směrová úprava komunikace 

D 9 příjezd do lokality B 19 

 
 

3.1.2 Zatížení dopravní sítě 
 Nemění se 
 
3.1.3 Silniční ochranná pásma 
 Nemění se 
  
3.1.4. Doprava v klidu 

Nemění se 
 
3.1.5 Hromadná doprava osob 

Nemění se 
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3.1.6 Dopravní zařízení 
Nemění se 

 
3.2 Doprava železniční 
 Nemění se 
 
3.3 Doprava letecká 
 Nemění se 
 
3.4 Doprava lodní 

Nemění se 
 
3.5 Účelové komunikace 

Nemění se 

 
3.6 Doprava pěší a cyklistická 

Nemění se 
 
4. VLIV DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Nemění se 
 
5.  ZÁVĚR 
 Nemění se 
 
6.  VÝPOČTY HLUKU Z DOPRAVY 

Nemění se 
 

 

g.2. Vodní hospodářství  

Původní text územního plánu (část A) ze strany 61 – 69 se doplňuje a mění 
v následujících kapitolách: 

 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Stávající stav 

Nemění se 
 
Návrh rozšíření  
 

LUKÁ 
Stávající systém zásobování obce Luká pitnou vodou zůstane zachován a je 

vyhovující i do budoucna. Výhledově se po rozšíření vodovodní sítě do navrhovaných 
lokalit počítá následně s jejím dookruhováním.  

 
STŘEMENÍČKO 
Střemeníčko. 

Stávající systém zásobování sídla Střemeníčko pitnou vodou je vyhovující a 
zůstane zachován i do budoucna. Lokalita řešená změnou je v blízkosti stávajícího 
vodovodu. 
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KANALIZACE 

 
Stávající stav 

Nemění se 
 
Návrh 
 

LUKÁ 
      
V části obci Luká je uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace 

s ukončením na  mechanicko-biologické ČOV. Lokality řešené změnou územního 
plánu jsou součástí obce a budou návrhem nové stokové sítě podchyceny 
prodloužením nových sítí do navrhovaných lokalit. 

 
STŘEMENÍČKO 
 
S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2015 

výstavba     
nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod je do doby 

realizace kanalizačního systému doporučeno řešit individuálně. V případě požadavku 
na biologické čištění je dle PD k územnímu řízení navržena nová splašková 
kanalizace s ukončením na vlastní ČOV. 

 

VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Nemění se 
 
 

g.3 Energetika, spoje  

Původní text územního plánu (část A) ze strany 70 – 81 se doplňuje a mění: 
 
elektrifikace 
 
1. Současný stav 
 Nemění se 
 
2. Návrh systému zásobování elektrickou energií  

Návrh 1. změny řeší návrh nových lokalit pro bydlení a pro výrobu. Pro 
zabezpečení nově vzniklých odběrů jsou navržena nová zařízení a úpravy sítí: 

TE 1 – demontáž stávající distribuční trafostanice DTS 3783 a DTS 3784 a 
demontáž stávajícího venkovního vedení VN 22 kV, které slouží pro napojení DTS 
3783 a DTS 3784. 

Pro uvolnění lokality B 19 pro bytovou výstavbu bude nutno provést demontáž 
venkovního vedení VN 22 kV a dvou stožárových trafostanic. Jejich náhrada bude 
provedena kabelovým vedení VN 22 kV a výstavbou dvou nových kioskových 
distribučních trafostanic. 

TE 2 – jako náhrada za zrušenou stožárovou trafostanici DTS 3784 bude 
postavena nová kiosková trafostanice, která bude výkonově dimenzována pro nárůst 
odběru v lokalitě B19. 

TE 3 – jako náhrada za zrušenou stožárovou trafostanici DTS 3783 bude 
postavena nová kiosková trafostanice, která bude výkonově dimenzována pro nárůst 
odběru v lokalitě B19. 

TE 4 – pro napojení nových trafostanic (TE2 a TE3) bude proveden nový 
kabel VN 22 kV, který bude napojen na stávající venkovní vedení VN 22 kV v místě, 
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kde bude toto vedení ukončeno po demontáži stožárových DTS 3783 a DTS 3784 a 
smyčkově napojí dvě nové kioskové trafostanice. 

TE 5 – ruší se plocha pro bydlení B2, proto se ruší i původní návrh na 
demontáž stávající stožárové distribuční trafostanice DTS 3782. 

TE 6 – stejně jako v TE 5 ruší se návrh na demontáž venkovního vedení VN 
22 kV pro DTS 3782 

TE 7 – stejně jako v TE 5 ruší se návrh na výstavbu kioskové trafostanice 
náhradou za zrušenou DTS 3782  

TE 8 – stejně jako v TE 5 ruší se návrh na výstavbu kabelu VN 22 kV pro 
kioskovou trafostanici 

TE 9 – v souvislosti se zrušením lokality B2 pro bydlení dojde ke změně trasy 
kabelového přívodu pro trafostanici DTS 91NN1, navrženou v původním ÚPn pro 
napojení lokality A1. 

 

 
3. Rozvody NN 0,4 kV: 

Lokalita RB 7 (1RD, předpokládaný příkon 5,- kW) bude napojena přípojkou 
NN ze stávající sítě NN. 

Lokalita B 17 (1RD, předpokládaný příkon 5,- kW) bude napojena přípojkou 
NN ze stávající sítě NN. 

Lokalita B 18 (2RD, předpokládaný příkon 8,- kW) bude napojena přípojkami 
NN ze stávající sítě NN. 

Lokalita B 19 (66RD, předpokládaný příkon 220,- kW) bude napojena novými 
kabelovými rozvody NN 0,4 kV na nové trafostanice DTS 3783 a DTS 3784. Součástí 
řešení musí být i vývody NN pro napojení stávajících rozvodů NN. 

Lokalita B 20 ve Střemeníčku (1RD, předpokládaný příkon 5,- kW) bude 
napojena přípojkou NN ze stávající sítě NN. 

 
 

4. Veřejné osvětlení: 
Veřejné osvětlení bude rozšiřováno spolu s rozvody NN. Řešení nového VO 

bude navazovat na stávající VO, v místech výstavby většího počtu RD (lokalita B19) 
upřednostnit výstavbu VO samostatnými stožáry s kabelovými rozvody VO. 
 
 
5.Charakteristika ochranných pásem: 

Nemění se 
 
 

 
Zásobování teplem 
 
1. Charakteristika území 
 Nemění se 
 
2. seznam stávajících tepelných zdrojů 

Nemění se 
 
3. Technické údaje 

Nemění se 
     
4. Navrhované řešení 

S ohledem na zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., jeho novely 
č.177/2006 a připravovanou novelu vyhl.č.291/2002 Sb., o certifikaci budov musí mít 
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všechny stavby již ve svém návrhu Projekt na stavební povolení dodrženou ČSN 
730540, tabulka 3 doporučené hodnoty součinitele „U“ Wm2 °K. Nová výstavba by 
měla splňovat parametry výstavby „nízkoenergetických domů“ (NED) nebo „pasivních 
domů“ (PD). Zde je pak výhodné používat vytápění na bázi biohmoty (dřevěná 
štěpka, pelety) v kombinaci se zkapalněným plynem nebo el.energií. Podmínkou je 
dodržení obecně platných požadavků na NED i PD již při projektování těchto domů 
(orientace objektů, tvar, skladba průsvitných a neprůsvitných konstrukcí, dispozice 
vlastního domu). 
 
 
Zásobování plynem 
 

Stávající systém zásobování obce Luká zemním plynem zůstane zachován a 
je vyhovující i do budoucna. Výhledově se počítá s rozšířením místní plynovodní sítě 
do lokalit řešených k zástavbě v rámci 1. změny územního plánu.  

 
 
Spoje a telekomunikace 
 
1. Telefonizace 

Nemění se 
 
2. Rozhlas po drátě 

Nemění se 
 
3. Kabela přenosové sítě  

Nemění se 
 
4. Radioreléové spoje  

Nemění se 
 

5. Příjem televizních a rozhlasových signálů 
Nemění se 

 
6. Jiná slaboproudá zařízení 

Nemění se 
 
 

h) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek 
nerostů a ploch pro jeho technické zajištění 

 Původní text územního plánu (část A) ze strany 82 se nemění. 
 
 

i) Řešení a návrh ÚSES 
Původní text územního plánu (část A) ze strany 83 – 94 se nemění. 
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j) Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a 
asanačních úprav 

Původní text územního plánu (část A) ze strany 95 se doplňuje dle vymezení 
v textové části návrhu 1. změny:  

 

 stavby pro dopravu – D9, D1, D3  

 stavby pro technickou infrastrukturu - rozšíření zařízení technické 
infrastruktury a zrušení některých původně vymezených energetických 
zařízení dle návrhu změny a její grafické části – Výkres VPS 

 

k) Návrh řešení požadavků civilní ochrany 
 Původní text územního plánu (část A) ze strany 98 – 100 se nemění. 

 
k.a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 Nemění se 

 
k.b) návrh ploch pro požadované potřeby zón havarijního plánování 
 Nemění se 
 
k.c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
 Nemění se 
 
k.d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
 Nemění se 
 
k.e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
 Nemění se 
 
k.f) Plochy potřebné pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně 

zastavěná území a zastavitelná území obce 
 Nemění se 
 
k.g) Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro 

odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
 Nemění se 
 
k.h) Ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
 Nemění se 
 
k.j) Nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 Nemění se 
 
k.l) Systém varování obyvatelstva 
 Nemění se 
 

l) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na životní prostředí, nakládání s odpady 

Původní text územního plánu (část A) ze strany 101 – 103 se nemění. 
 
l. 1) Ochrana ovzduší  
 Nemění se 
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l. 2) Ochrana vod 
 Nemění se 
 
l.3) Ochrana proti radonovému riziku  
 Nemění se 
 
l.4) Odpadové hospodářství 
 Nemění se 
 

m) návrh lhůt aktualizace 
 Původní text územního plánu (část A) ze strany 104 se nemění. 
 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ 
Závazná část je samostatnou textovou částí původního územního plánu a 1. změnou 

se doplňuje dle textu návrhu 1. změny. 
 
Ostatní podmínky využití území i pro ostatní plochy zůstávají shodné s původními 

podmínkami stanovenými v Územním plánu obce Luká. 
 
 
 

DD))  IINNFFOORRMMAACCEE  OO  VVÝÝSSLLEEDDCCÍÍCCHH  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVLLIIVVŮŮ  NNAA  

UUDDRRŽŽIITTEELLNNÝÝ  RROOZZVVOOJJ  ÚÚZZEEMMÍÍ  SSPPOOLLUU  SS  IINNFFOORRMMAACCÍÍ,,  ZZDDAA  AA  JJAAKK  

BBYYLLOO  RREESSPPEEKKTTOOVVÁÁNNOO  SSTTAANNOOVVIISSKKOO  KK  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVLLIIVVŮŮ  NNAA  

ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ,,  PPOOPPŘŘÍÍPPAADDĚĚ  ZZDDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ,,  PPRROOČČ  TTOOTTOO  

SSTTAANNOOVVIISSKKOO  NNEEBBOO  JJEEHHOO  ČČÁÁSSTT  NNEEBBYYLLOO  RREESSPPEEKKTTOOVVÁÁNNOO  
 
Vyhodnocení vlivů 1. změny Územního plánu obce Luká na udržitelný rozvoj území 

nebylo požadováno.  
 
 

EE))  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLÁÁDDAANNÝÝCCHH  DDŮŮSSLLEEDDKKŮŮ  

NNAAVVRRHHOOVVAANNÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  NNAA  ZZEEMMĚĚDDĚĚLLSSKKÝÝ  PPŮŮDDNNÍÍ  FFOONNDD  AA  

PPOOZZEEMMKKYY  UURRČČEENNÉÉ  KK  PPLLNNĚĚNNÍÍ  FFUUNNKKCCEE  LLEESSAA..  
 

ZPF – zemědělský půdní fond 

Doplňují se str. 2 - 8 původního textu zemědělské části - vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 

 
Následné vyhodnocení je zpracováno dle přílohy č. 3 vyhl. 13/1994 Sb. 
 
Úvod 
 
Obdobně jako v původním řešení územního plánu, představují převážnou část 

nových záborů zemědělské půdy záměry rozvoje obytné zástavby zejména v Luké, ve 
Střemeníčku se jedná o malý zábor pro bydlení. Zábor půdy pro rodinné domky představuje 
ve skutečnosti jen cca 20% výměry pozemku, neboť značná část pozemku je většinou 
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zemědělsky využívána jako zahrady či louky. Část nových záborů zemědělské půdy je 
kompenzována navrácením původní plochy B2 a části plochy A1 zpět do ZPF. 

 
 
bod 1.     Způsob zpracování záborů ZPF 
 
 Vyhodnocení záborů ZPF se skládá z textové, tabulkové a grafické části. Tabulky 

jsou součástí výkresu č. C6 - Vyhodnocení záborů ZPF. 
   
 
bod 2.1.Tabulkové a číselné vyhodnocení záborů ZPF  
 
V tabulkách (uvedených v grafické části) je vyznačen celkový rozsah požadované 

plochy pro jednotlivé navrhované lokality, dále podíl příslušných zabíraných ploch 
náležejících do ZPF. Vyčíslení záboru je dále rozděleno na rozlohy jednotlivých zabíraných 
kultur příslušných lokalit ( tj. orná, zahrada, louka, pastvina).  

Dále je uvedeno zařazení zabíraných ploch do příslušných půdně ekologických 
jednotek a rozloha zabíraného ZPF přináležející příslušné BPEJ, dále pak zařazení do 
stupňů přednosti v ochraně . 

U žádné z lokalit nedochází k narušení investic do půdy (meliorací). 
Všechny změnou navrhované zastavitelné plochy se nachází (včetně příslušné 

zabírané kultury) mimo (současně) zastavěné území obce. 
 
Pro navrhované lokality je uvažováno s celkovým záborem ZPF  5,45 ha, faktický 

nový zábor však činí 2,67 ha po odpočtu ploch, které byly vyhodnocovány již v původním 
územním plánu a nebo jsou navráceny do ZPF (viz výkresová část): 

 
B bydlení 5,04 ha 
 ttp  0,06 ha 
 zahrady 0,005 ha 
 orná půda 4,95 ha 
  
A výroba 0,14 ha 
 ttp  0,14 ha 

orná půda již byla vyňata v původním územním plánu jako plocha Z2 
 
 
Celkem zábory: 
 
ZPF    
- orná půda   7,71 ha 
- ttp   0,41 ha  
- zahrady  0,005 ha 
 
 
pozn. Výměra záboru pro navrhované plochy je uvedena pouze pro pozemky 

s ochranou ZPF.  
 
Pro bydlení je uvažováno se záborem 5,30 ha. Z tohoto rozsahu však 1,48 ha 

můžeme vyčlenit jako náhradu za přehodnocení a vypuštění lokality B2 z návrhu (B2 byla 
vyhodnocována již v původním územním plánu). Nový zábor zemědělské plochy pro 
bydlení potom činí pouze 3,82 ha. Dále je třeba konstatovat, jak je uvedeno v úvodu, že 
zábor půdy pro rodinné domky představuje ve skutečnosti pouze cca 20% výměry pozemku, 
zbylá část pozemku je i nadále většinou využívána jako zahrady či louky.  



Odůvodnění 1. změny Územního plánu obce Luká 15 

Nový zábor pro výrobní plochu tvoří 1,37 ha orné půdy, současně však je 
redukováním plochy A1 navráceno ZPF 1,33 ha orné půdy. 

Pro zeleň je zábor 1,45 ha ZPF. Z tohoto rozsahu však 1,22 ha můžeme vyčlenit jako 
náhradu za přehodnocení lokality Z2 (která byla vyhodnocována v původním územním 
plánu). Nový zábor zemědělské plochy pro zeleň potom činí pouze 0,23 ha.  

Pro komunikaci D 12 byl zábor hodnocen v rámci ploch bydlení. Jedná se o 
vyznačení nájezdu přístupové komunikace k lokalitě B19, jejíž kompletní komunikační síť 
bude potřebné upřesnit na základě územní studie a podrobnější dokumentace. Dále je 
prodloužena příjezdová komunikace D3, zábor je však minimální, jedná se o délku cca 50m. 
Ostatní návrhy dopravy redukují původní řešení územního plánu a plochy záboru ZPF se 
zmenšují, případně se neodehrávají na zemědělské půdě. 

 
Podrobný přehled všech údajů je patrný z tabulek, které jsou součástí grafického 

znázornění – Výkresu č. 6 – Vyhodnocení záboru ZPF a současně jsou přiloženy k textu 
odůvodnění. 

 
 
bod 2.2. Investice do půdy 
Rozsah záborů v 1. změně nezasahuje do území s uskutečněnými investicemi. 
 
bod 2.3. Zemědělství  
1. změnou nedochází ke změnám v oblasti zemědělské výroby.   
 
bod 2.4. Přehled uspořádání ZPF, opatření k zajištění ekologické stability 

(ÚSES, interakční prvky). 
Přehled uspořádání ZPF je vyznačen v grafické části změny, ve Výkresu č. 6 – 

Vyhodnocení záboru ZPF. 
 
Půdní podmínky 
Na daném území se zabírají půdy s kódy BPEJ, vychází se ze stejných podkladů 

územního plánu (dle Přílohy č. 2, 3, 43 k vyhlášce č. 327/1998 Sb.) 
 
ÚSES 
Nemění se 
 
Pozemkové úpravy 
Komplexní pozemkové úpravy v řešeném území nebyly zpracovány. 
 
bod 2.5. Přehled k.ú. 
1. změna Územního plánu obce Luká je řešena na k.ú. Luká a k.ú. Střemeníčko.  
 
 
bod 2.6. Zdůvodnění navrhovaných lokalit 
 
Návrh 1. změny Územního plánu obce Luká svým řešením pokračuje ve snaze 

vytvořit ucelenou strukturu obce s optimálním rozmístěním navrhovaných funkcí. Aby byla 
zachována kompaktnost obce a jednotlivých částí, návrh se snaží soustředit bydlení co 
nejblíže současné zástavbě, výrobu, popř. podnik aktivity pak k výrobní zóně. 

Lokality bydlení popř. lokality smíšené zástavby (bydlení kombinované s individuální 
rekreací) bezprostředně navazují na stávající zástavbu, případně pouze dílčím způsobem 
doplňují již vymezené zastavitelné plochy.  

Rozsáhlejší plochy se nacházejí v Luké, kde je předpoklad možného největšího 
rozvoje. Zásadní rozvojová plocha pro bydlení B19 je uvažována na severovýchodě obce, 
kde dochází k záborům orné půdy ve třídě ochrany III a IV. Jedná se o větší rozsah ploch, 
ale z urbanistického hlediska se tak uzavírá zastavěné území obce, která díky tomuto návrhu 
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získá kompaktní tvar a výstavba se centralizuje rovnoměrně ke středu obce. Současně je 
zde kompenzován úbytek plochy bydlení v západní části Luké (B2). 

Obdobným způsobem lze charakterizovat navrhované rozšíření ploch výroby A3 
severně od stávajícího zemědělského areálu, včetně přehodnocení celkového vymezení 
ploch pro podnikatelské aktivity v části Luká. Zahušťuje se zástavba směrem ke středu obce 
a uvolňují se zpět do zemědělského užívání plochy okrajové (redukce plochy A1 v její jižní 
části o rozsah plochy A3 (cca). 

Vymezením plochy A3 (na místě plochy Z2) dochází také k dalšímu přehodnocení 
využití území v západní části Luké – plocha bydlení B2 je navržena pro užitkovou zeleň – 
zahrádky – jako přechodové území mezi výrobou a bydlením.  

Ve Střemeníčku je v severní části území navrhována pouze dílčí úprava rozsahu 
ploch pro bydlení (B20) na půdách ve třídě ochrany V, uceluje se tak zástavba na severu 
území.  

 
Záměr nových ploch 1. změny se opírá zejména o skutečnost, že plochy určené pro 

bydlení jsou velice často vlastnicky nedostupné a disponibilní plochy pro novou obytnou 
zástavbu jsou ve výsledku zastoupeny v nedostatečné míře. Nově navrhované lokality mají 
podpořit rozvoj obce. Rozšířením možností podnikání do ploch dobře a dostupně 
zainvestovatelných je dán předpoklad pro zvýšení atraktivity sídla, tím i stabilizaci 
obyvatelstva (což vyvolává zvýšené požadavky na plochy bydlení, které jsou proto změnou 
navrhovány). Tímto způsobem také dochází k naplnění požadavků nadřazené územně 
plánovací dokumentace, totiž pro hospodářský rozvoj vymezovat plochy pro umístění 
podnikatelských aktivit a s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území 
vymezovat plochy bydlení. 

 
Navrhovaná řešení vycházejí ze stávajícího funkčního členění obce, které doplňují o 

dílčí i zásadnější plochy. Nerozbíjejí však souvisle obhospodařované zemědělské pozemky, 
navazují na zastavěné části obce, zachovávají přístup k jednotlivým pozemkům a část 
zastavitelných ploch navrací do využívání pro zemědělskou výrobu. 

 
 
bod 2.7. Vztah k současně zastavěnému území 
Vymezení (současně) zastavěného území se nemění. 
 
bod 2.8. Nerostné suroviny 
Není předmětem změny 
 
 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
V návrhu 1. změny nedochází k záborům PUPFL, ani nebude dotčeno ochranné 

pásmo lesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedílnou součástí Vyhodnocení vlivů předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa jsou přílohy:  
 
Výpis návrhových ploch ve vztahu k záboru ZPF - tabulka 
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Výkres č. 6 Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL – grafická příloha odůvodnění 
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