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A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území je převzato z Územního plánu obce Luká.  

Nově byly do zastavěného území zahrnuty plochy B19c, B4, B5 a B6. Jedná se o lokality, které 

byly součástí zastavitelného území v rámci poslední úpravy UPD.  Všechny lokality již jsou zastavěny. 

B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

Koncepce rozvoje území zůstává 2. změnou zachována, území obce Luká je dílčím způsobem 

rozvíjeno, zejména je posílena funkce bydlení, ochrana a rozvoj hodnot zůstává respektována. 

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, 

Základní urbanistické uspořádání a členění obce je zachováno.  

Nové zastavitelné plochy doplňují stávající urbanistickou strukturu obce, a to v návaznosti na 

zastavěné území.  

Vesměs se jedná o lokality pro výstavbu 1 rodinného domu, kde podnětem pro změnu 

územního plánu byla žádost majitele parcely a současně budoucího stavebníka. 

 Výraznou změnu tvoří přehodnocení etapizace při zástavbě v území v návrhových lokalitách. 

Jedná se o velké plochy B19, B7, B17 v  obci Luká. 

Nově je navržena lokalita pro rekreaci, pro možnost vybavení volné krajiny stavbou pro 

podporu cestovního ruchu. 

Rozvojové lokality jsou řešeny i z hlediska dopravní a technické infrastruktury, jedná se o dílčí 

doplnění a úpravy tras navazujících na stávající koncepci technické i dopravní  infrastruktury.  

 

Zastavitelné plochy 

 

Pořadové 

číslo 

plochy 

(navazuje 

na změnu 

č.1) 

Katastr Označení 

lokality, stávající 

funkční typ 

Označení 

lokality,  nový 

funkční typ 

Výměra cca m² Poznámka 

45 Ješov Pi B21- Bv 4588 dílčí doplnění ploch bydlení 

46 Ješov Pi, Zu B22-Bv 3405 rozšíření plochy bydlení, ochranné 

pásmo VN 

47 Ješov Pi B23-Bv 2000 dílčí doplnění ploch bydlení  

48 Luká Pi B24-Bv 1140 dílčí doplnění ploch bydlení , OP 

hřbitova 

49 Luká Pi B25-Bv 540 dílčí doplnění ploch bydlení 

50 Střemeníčko  B26-Bv 1999 dílčí doplnění ploch bydlení 
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51 Luká B7, B19, B1, 

B2, B17 

Bez změny- 

Bv 

Nezastavěná 

část B19a, 

B19b +B7= 

53 225m2, 

B17-444m2 

požadavek prověření etapizace 

existující územní studie- 

nezaevidovaná 

52 Luká Pi Os1 4760 Plocha pro sportovní a rekreační 

prvek v rámci volné krajiny 

 Luká Z Zk1 1969 Změna regulativů v návaznosti na 

plochu Os1 

53 Luká Bv- D4  Zs1 1292 Změna regulativů-začlenění do 

ploch veřejného prostranství 

 

V rámci zastavitelných ploch proběhla aktualizace již zastavěného území. Lokalita B19 je 

rozdělena na plochy B19a, B19b, B19c. Plocha B19c je již zastavěna a je v rámci 2. Změny UPD 

zařazena do zastavěného území, stejně jako plochy B4, B5, B6. 

Plocha B17, která byla samostatně vymezena vedle plochy B1 je v rámci 2. změny UPD  

sloučena s B1, název B17 zaniká. Dopravní polohově přesné vymezení připojení se ruší, dopravní 

napojení zůstává z komunikace 2. třídy, ale není již definováno polohou uprostřed území. Poloha 

dopravního připojení bude definována územní studií. 

D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  
 

D.1 Dopravní infrastruktura  

Doprava silniční 

Příjezdy k navrhované zástavbě již existují nebo se s nimi již počítalo v návrhové části územního plánu 

a 1. změně územního plánu. 

Navrhované lokality jsou na okraji zastavěného území, přístupné ze stávající komunikace. 

Dopravní napojení lokality B1 (a přiřazené a tím i zrušené B17) je součást změny v etapizaci rozvoje a 

výstavby v území. Počítá se s kolmým připojením na komunikaci  II.třídy  č.373. Přesné vymezení 

polohy křížení územním plánem se ruší, bude definováno dalším stupněm PD, tedy územní studií na 

výstavbu v lokalitě B1. 

D.2 Technická infrastruktura 

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
Zásobování vodou 

Luká  
Vodovodní sítě do nových lokalit jsou rozšířeny.  V lokalitě u hřbitova se nepovoluje zásobování pitnou 

vodou z vlastní studny. 

Střemeníčko 
Lokalita bude napojena ze stávajícího vodovodu. 
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Ješov 
Vodovodní sítě do nových lokalit jsou rozšířeny.  

Kanalizace 

Luká 
Navrhované lokality budou návrhem nové stokové sítě podchyceny prodloužením nových sítí.  

Střemeníčko 
Lokalita bude napojena na navrženou splaškovou kanalizaci s ukončením na vlastní ČOV. Do doby 

vybudování kanalizačního systému bude likvidace odpadních vod řešena individuálně. 
 
Ješov 
Lokalita bude napojena na navrženou splaškovou kanalizaci s ukončením na vlastní ČOV. Do doby 

vybudování kanalizačního systému bude likvidace odpadních vod řešena individuálně. 

 ELEKTRIFIKACE 
Řešené území je napojeno z venkovního vedení VN 22 kV. Z tohoto vedení jsou napojeny všechny 

distribuční i velkoodběratelké trafostanice v obci. 

Návrh řešení: 

Rozvody NN  

Nejsou navrhovány žádné lokality s potřebou navýšení stávající sítě.  

Lokality budou napojeny přípojkami NN na stávající vedení NN. 

Veřejné osvětlení  

Beze změny.  

 PLYN 
Plynovodní síť bude rozšířena do lokalit řešených pro zástavbu.  

 

E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, JEJÍ PROSTUPNOST, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 
SUROVIN A PODOBNĚ 

 

Uspořádání krajiny, její prostupnost, protierozní opatření a ochrana před povodněmi zůstává 

zachována beze změn a není 2. změnou dotčena vyjma Os1 + Zk1. 

Krajiny se dotýká změna v k.ú. Luká, plocha označená jako Os1 a Zk1. Jedná se o plochu pole 

a lesa. Změnou tomuto území je ponechán přírodní charakter, ale je zde povolena možnost výstavby 

na 0s1 určená k podpoře turistického ruchu. Výstavbou jsou myšleny rozsahem malé stavby 

přírodního charakteru sloužící krátké návštěvě, oddychu a zastavení turistů a cykloturistů ( např. 

altánky, mobiliář, venkovní prvky hřiště pro děti a dospělé, fit trasy, rozhledna, biostezka, naučná 

stezka apod.) 

 

F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 

STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH 
PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 

UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 
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ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO 
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ), 

  

2.změna územního plánu ponechává v platnosti stávající podmínky všech ploch. 2. změna se 

doplňuje- označeno červeně- o: 

Os  - plochy sportu a rekreace  

CHARAKTERISTIKA FUNKCE 

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

zastavěnými. V rámci ploch bude situována veřejná zeleň, vhodná návaznost na krajinné území. 

Součástí území Os může být rovněž vodní plocha (rekreační rybník apod.). 

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

 - mobiliář, drobná architektura náležící funkci (např. informační panely, přístřešky s posezením pro 

občerstvení pro turisty a cyklisty apod.) 

  - účelové sportovní a rekreační stavby, převážně drobnějšího měřítka, přírodní koupaliště, rozhledna, 

letní přírodní divadelní scéna apod. začleněné do krajinného rázu 

  - technické provozní a hygienické zařízení, zázemí využívaných ploch úměrná měřítku nabízeného 

občanského vybavení, vždy jako stavby vedlejší 

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

nabízeného občanského vybavení, vždy jako stavby vedlejší 

- chov malých hospodářských zvířat jakou součást agroturistiky s minimálním zázemím (např. výběh 

králíků, koziček s přístupem pro děti apod.) 

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 

          -velkoplošná krytá sportoviště 

          -zařízení individuální rekreace 

          -zařízení hromadné rekreace v objektech většího měřítka, které plní v ploše hlavní funkci 

(penziony, hotely…) 

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

- bydlení  

 

Zs -  sídelní zeleň 

        Tvoří ji veřejná prostranství, doplňující zeleň, plochy předzahrádek včetně odpočinkových ploch, 

uliční zeleň. 

     

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ : 

Je možno sem umisťovat prvky drobné architektury, mobiliář včetně přístřešků s posezením, vodní 

plochy, dětská hřiště, dětské prolézačky, pískoviště, příslušné účelové stavby (dle konkrétního využití 

ploch), cyklistické a pěší stezky.  Slouží také k umístění liniových staveb (komunikace, inženýrské 

sítě) a doplňkových parkovacích ploch podél komunikace. 

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ : 

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

funkčně nesloužící veřejnému prostranství  

 -kryté stání či parkování aut, garáže 

           - osazování nevhodnými typy dřevin 
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Zk - krajinná  zeleň   

 

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

přírodní charakter území. Součástí mohou být dřevinné porosty, solitery, travní 

porosty, květnaté louky, skály, mokřady apod.  

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

prvky, liniové i plošné interakční prvky (na nelesní půdě), ochranná a doprovodná 

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

Přípustné je rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území, výstavba liniových 

staveb pro technickou infrastrukturu, cyklistické a pěší stezky, drobné sakrální 

stavby. Stavbami mohou být i v návaznosti na okolní využití území drobné prvky 

venkovních hřišť pro děti i dospělé (fitnes trasy), naučné stezky, přístřešky 

s posezením apod. 

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

rovněž regulačním podmínkám příslušného limitu. 

____________________________________________________ 

 

  ZK-L plochy lesní 

    Zvláštní kategorií jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa. Lesní porosty plní 

hospodářskou, vodohospodářskou, rekreační funkci, ekologickou, rovněž pak 

funkci stabilizační (respektovat lesíky, či části lesa evidované jako významné 

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

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

Přípustné jsou stavby pro lesní hospodářství.  

Nepřípustná je výsadba nevhodných dřevin, poškozování půdního povrchu, měnit kultury 

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

 
 

G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 
A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 

VYVLASTNIT 
 

Veřejně prospěšné stavby  

 

 Dopravní infrastruktura  
Navrhované lokality jsou již dopravně napojeny. 

silnice a její úpravy   

Stávající D4 jako součást 

návrhové plochy Zs1- označení D4 

zrušeno 

příjezd do lokality B 7,19 označený jako D4 na stavební uzávěře 

ze stávajícího územního plánu zůstává v platnosti jako součást 

Zs1 

 Technická infrastruktura 
Lokality B1, B7, B17, B19 beze změny 

vodovod, kanalizace, plynovod   rozšíření do navrhovaných lokalit dle grafické části 

Bez označení, bez vymezení Prodloužení stávajících tras se stávajícími kapacitami 

k individuální zástavbě v rámci veřejných ploch bez nutnosti 
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vymezení. 

 

H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 

KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 

PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA, 
  

 Dopravní infrastruktura  
 

silnice a její úpravy   

Zs1 nahrazuje stavební uzávěru a 

D4- nově se nevymezuje 

Zs1-příjezd do lokality B 7,19 (nahrazuje stavební uzávěru ze 

stávajícího územního plánu) 

 

I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA, 

  Kompenzační opatření nejsou stanovena. 

J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Textová část- počet listů -9 

Grafická část  

a) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, 

zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci 

veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní 

rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v 

samostatných výkresech,       1: 2 000, výřez dotčeného území 

b) výkres záborů ZPF      1: 5 000, výřez dotčeného území 

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,  1: 5 000, výřez dotčeného území 

d) výkres pořadí změn v území (etapizace)    1: 5 000, výřez dotčeného území 

 

j.1 Obsah textové části 

 

A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ................................................................................ 2 
B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ........ 2 
C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, ....................................................... 2 
Zastavitelné plochy ................................................................................................................ 2 
D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY .................................................................. 3 
D.1 Dopravní infrastruktura ........................................................................................... 3 
D.2 Technická infrastruktura ......................................................................................... 3 
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 Vodní hospodářství ......................................................................................... 3 
 Elektrifikace .................................................................................................... 4 
 Plyn ............................................................................................................... 4 

E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, JEJÍ PROSTUPNOST, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ .............................................................................. 4 
F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S 
URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE 
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ 
PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 
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STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACI), 

  

 Etapizace: 

1. změnou bylo navrženo velké množství ploch k zástavbě.  Tyto plochy měly také stanovenou 

etapizaci, která odpovídala aktuálním potřebám v dané situaci- jedná se o období 2007-8.  

V obci došlo k velké zástavbě v navrhovaných lokalitách B4, B5, B6 které byly v etapě č. 1 a 

dnes jsou zastavěny. Není zastavěna lokalita B3 a B17 z první etapy. Až po zástavbě v těchto 

lokalitách by měly být uvolněny pozemky zástavby pro 2. Etapu. 

 Zmíněné lokality B1, B17 a B3 jsou momentálně bez zájmu pro výstavbu. Vzhledem k zájmu 

o výstavbu v lokalitě B19 je nutné zvážit etapizaci a upravit ji tak, aby postupná zástavba postupně 

zabírala nezastavěná pole a postupně rozšiřovala obec. 

Stávající stav: 

1.etapa 

Luká- B3- nezastavěno 



2.změna územního plánu obce Luká 
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Luká- B4- zastavěno 

Luká- B5- zastavěno 

Luká- B6- zastavěno 

Luká- B17- nezastavěno 

2.etapa 

Luká- B1 

Luká- B7 

Luká- B19 

3.etapa 

Luká- B18 

Návrh (změny vyznačeny tučně) 

1.etapa 

Luká- B19- díl 19/a- posunuto z etapy č. 2 do etapy č.1 

2.etapa 

Luká- B1 

Luká- B7 

Luká- B19- díl 19/b 

Luká- B3- posunuto z etapy č.1 do etapy č.2 

Luká- B17 zrušeno ( posunuto z etapy č.1 do etapy č.2 jako součást B1) 

3.etapa 

Luká- B18 

 

 


