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Souhrnné informace – Lučany nad Nisou 

Status: Město 

Typ sídla: Ostatní obce 

ZUJ (kód obce): 563692 

NUTS5: CZ0512563692 

Obec s pověřeným úřadem: Jablonec nad Nisou 

Obec s rozšířenou působností: Jablonec nad Nisou 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0512 - Jablonec nad Nisou 

NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj 

NUTS2: CZ05 - Severovýchod 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Jablonec nad Nisou 

Obec s rozšířenou působností: Jablonec nad Nisou 

Katastrální plocha (ha): 1 313 

Počet trvale bydlících obyvatel k 1.1.2014: 1 768 
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B1.   POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 
Fáze schválení podnětu na pořízení Územního plánu Lučany nad Nisou 

Městské zastupitelstvo v  Lučanech nad Nisou schválilo dne 5.2.2007 na svém zasedání podnět 
na pořízení nového územního plánu Lučany nad Nisou a schválilo Ing. Ladislava Pivrnce určeným 
zastupitelem (usn. č. 8/2007).  Dne 2.5.2007 požádalo Město Lučany nad Nisou MěÚ Jablonec nad 
Nisou o pořízení nového územního plánu Lučany nad Nisou (č.j. 329/2007).  
 
Poznámka: 
Dne 19.6.2008 byl usn. č. 61/2008 Zastupitelstvem města Lučany nad Nisou i nadále určen pro jednání 
ve věci zpracování nového územního plánu  starosta města Lučany nad Nisou Ing. Ladislav Pivrnec. 
 
Fáze veřejného projednání návrhu zadání územního plánu Lučany nad Nisou 
 Dne 27. listopadu 2009 zahájil úřad územního plánování z titulu pořizovatele veřejné projednání 
návrhu zadání Územního plánu Lučany nad Nisou (č.j. 107422/2009). Návrh zadání byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí v termínu od  
1.12.2009 do 16.1.2010.  

Pořizovatel přihlédl k požadavkům dotčených orgánů  a k  připomínkám, které byly uplatněny 
v zákonem stanovené lhůtě a spolu s určeným zastupitelem upravil návrh zadání. Tento materiál byl 
předložen dne 11.3.2010 Zastupitelstvu města Lučany nad Nisou ke schválení (č. usn.43/2010). 

Krajský úřad Libereckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, v koordinovaném 
stanovisku k návrhu zadání (č.j. OÚPSŘ 361/2009/OUP) uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
Pořizovatel požádal Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, o 
přehodnocení uplatněného stanoviska k návrhu zadání Územního plánu Lučany nad Nisou z hlediska 
posouzení vlivů na životní prostředí (č.j. 35275/2010 ze dne 12.4.2010). V žádosti konstatoval, že 
součástí záměrů pro zpracování nového územního plánu Lučany nad Nisou nejsou rozvojové plochy 
pro realizaci sjezdových tratí a sedačkové lanovky na Vaisův kopec (tento záměr byl předmětem 3. 
změny Územního plánu sídelního útvaru Lučany nad Nisou).  
Vzhledem k tomu, že z návrhu zadání  Územního plánu Lučany nad Nisou byly vypuštěny plochy sportu, 
jejichž funkční využití stanovuje rámec pro realizaci  záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní 
prostředí dle zákona, upustil Krajský úřad Libereckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
od uplatnění požadavku na zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP dle přílohy ke stavebnímu zákonu (č.j. 
KULK 24813/2010 ze dne 19.4.2010). 

Upravený návrh zadání Územního plánu Lučany n.N. byl schválen Zastupitelstvem města 
Lučany n.N. dne 13.5. 2010 (č. usn. 76/2010). 
 
Poznámka: 
Dne 18.11.2010 byl usn. č. 194/2010 Zastupitelstvem města Lučany nad Nisou i nadále určen pro 
jednání ve věci zpracování nového územního plánu starosta města Lučany nad Nisou Ing. Ladislav 
Pivrnec. 
 
Na základě schváleného upraveného zadání ÚP Lučany n.N. zpracoval urbanistický atelier  CON.TEC 
( Ing. arch Jiří Vít) koncept územního plánu Lučany n.N. Dokumentace byla  předána pořizovateli a 
městu Lučany nad Nisou v březnu r. 2011. 

 
Poznámka: 
V dubnu 2011 došlo ke změně v názvu pořizovatele územního plánu, a to z Úřadu územního plánování 
na Oddělení územního plánování  MěÚ  Jablonec nad Nisou. 
Dne 14.4.2011 byl usn. č. 72/2011 Zastupitelstvem města Lučany nad Nisou určen pro jednání ve věci 
zpracování nového územního plánu starosta města Lučany nad Nisou p. Jiří Řešátko. 
 
Fáze veřejného projednání konceptu územního plánu Lučany nad Nisou 

Veřejné projednání konceptu Územního plánu Lučany nad Nisou pro dotčené orgány, Krajský 
úřad Libereckého kraje a sousední obce, vlastníky dotčených pozemků a ostatní veřejnost proběhlo dne 
25. 5 2011. Jednání bylo doplněno odborným výkladem zpracovatele konceptu Ing. arch. Jiřího Víta z 
urbanistického atelieru CON.TEC Praha.   

V průběhu veřejného projednání obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů, ostatních 
orgánů a organizací, námitky a připomínky veřejnosti.  
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Na základě nesouhlasu Správy CHKO Jizerské hory, orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu KÚLK a orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Jablonec n. N. s počtem a rozsahem navržených 
ploch pro bydlení v konceptu územního plánu, proběhlo do konce dubna 2012 několik dohodovacích 
jednání za účelem dosažení přijatelného řešení zejména pro dotčené orgány a město Lučany nad Nisou 
s cílem v maximální možné míře respektovat námitky a připomínky veřejnosti. 
 
Poznámka:  
V dubnu r. 2012 došlo ke změně v názvu pořizovatele územního plánu, a to z Oddělení územního 
plánování MěÚ Jablonec nad Nisou na  Oddělení územního plánování Magistrátu města  Jablonec  nad 
Nisou.  
 
Fáze projednání Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Lučany nad Nisou 

Na základě výsledku projednání konceptu ÚP a dohodovacích jednání pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem a starostou města Lučany nad Nisou zpracoval návrh Pokynů pro zpracování 
návrhu Územního plánu Lučany n.N. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Lučany n.N. byly  dne 26. 
11.2012 schváleny Zastupitelstvem města Lučany nad Nisou (č. usn. 195/2012). 
 
Poznámka: 
Od 1.1.2013 vstoupila platnost novela zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 
 

Na základě schválených pokynů následovalo zpracování návrhu Územního plánu Lučany nad 
Nisou zpracovatelem Ing. arch. Jiřím Vítem z urbanistického ateliéru CON.TEC Praha, který vzhledem 
k novele stavebního zákona zároveň dokumentaci upravil dle nových právních předpisů. Upravený 
návrh Územního plánu Lučany nad Nisou byl předán pořizovateli v červnu r. 2013, finální návrh 
územního plánu k veřejnému projednání pak v září r. 2013. Dle přechodných ustanovení novely 
stavebního zákona bylo s ohledem na fázi rozpracovanosti územního plánu (schválené pokyny pro 
zpracování návrhu územního plánu) přistoupeno k veřejnému projednání návrhu Územního plánu 
Lučany nad Nisou bez předchozího společného jednání o návrhu. 

 
Fáze veřejného projednání návrhu územního plánu Lučany nad Nisou 
 
Pořizovatel oznámil zahájení řízení v souladu s ust. §52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou na 
úřední desce i elektronické úřední desce Městského úřadu Lučany  nad Nisou a Magistrátu města 
Jablonec nad Nisou (č.j.71501/2013 ze dne 23.9.2013) s termínem konání veřejného projednání dne 
11.11.2014. Oznámení o konání veřejného projednání včetně dokumentace k návrhu územního plánu 
bylo zveřejněno v termínu od 27.9.2013 do 12.11.2013. Do 7-mi dnů od veřejného projednání mohly 
dotčené orgány a Krajský úřad Libereckého kraje uplatnit svá stanoviska, dotčené osoby námitky a 
každý mohl uplatnit své připomínky.  
 

V  průběhu veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky a připomínky veřejnosti a četné 
množství požadavků na zapracování vyplynulo i ze stanovisek některých dotčených orgánů, zejména 
Správy CHKO JH.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem požadavky dotčených orgánů a námitky a 
připomínky veřejnosti vyhodnotil a za účelem dopracování návrhu Územního plánu Lučany nad Nisou 
proběhlo dne 10.2.2014 předjednání námitek a n.N.). Dle závěrů vyplývajících z dohodovacích jednání 
dokončil pořizovatel v měsíci dubnu r. 2014 instrukce k dopracování návrhu ÚP Lučany nad a koncem 
tohoto měsíce byly podklady předány zpracovateli. 

Mimo proces projednání návrhu územního plánu pořizovatelem se dne 27.11. 2014 uskutečnilo 
pracovní jednání za účasti určeného zastupitele, zpracovatele územního plánu a Správy CHKO JH. 
Důvodem byla snaha města Lučany nad Nisou prosadit zapracování lokalit 33A, 55 a 72 do návrhu ÚP 
Lučany nad Nisou a dosažení dohody, že u lokalit 104 a 107 nebude požadováno zpracování územní 
studie. Záznam z pracovního jednání s jednoznačnými závěry byl předán pořizovateli, ten na jeho 
základě v prosinci r. 2014 zpracoval Doplnění instrukcí k dopracování návrhu ÚP Lučany nad Nisou a 
postoupil ho elektronickou cestou zpracovateli. 
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Poznámka:  
Dne 20.11.2014 byl usn. č. 187/2014 Zastupitelstvem města Lučany nad Nisou i nadále určen pro 
jednání ve věci zpracování nového územního plánu starosta města Lučany nad Nisou p. Jiří Řešátko. 

 
Úpravy dokumentace zpracovatelem probíhaly v měsících květen r. 2014 – leden r. 2015. 

Koncem měsíce ledna r. 2015 doručil zpracovatel upravenou dokumentaci pořizovateli i městu Lučany 
nad Nisou. Bezprostředně poté město Lučany nad Nisou prostřednictvím určeného zastupitele požádalo 
o úpravu podmínek využití ploch, ve kterých je přípustné ubytování. Úpravy textové části územního 
plánu spočívaly v doplnění podrobnější definice charakteru využití území pro ubytování osob a to tím 
způsobem, že na území města Lučany nad Nisou se připouští dle charakteristik blíže specifikovaných 
v textové části územního plánu pouze ubytování turistické, ubytování zaměstnanců, ubytování studentů, 
ubytování v sociálních zařízeních (domovy pro seniory a osoby se zdravotním postižením) a v rodinných 
domech (pro přechodné ubytování osob vymezeno méně než 50% podlahové plochy rodinného domu). 
Jiné dočasné ubytování návrh nového územního plánu nepřipouští.  

Pořizovatel dne 10.4.2015 od zpracovatele obdržel upravenou textovou dokumentaci. 
Pořizovatel vyhodnotil, že množství a charakter úprav, provedených na základě námitek a 

připomínek veřejnosti a požadavků dotčených orgánů v textové i grafické části, vyžaduje opakované 
veřejné projednání.  

 
Poznámka: 

Dne 15.4.2015 byla vládou ČR schválena Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR. Vzhledem 
k poloze řešeného území pro město Lučany nad Nisou nevyplynuly z Aktualizace č. 1 PÚR žádné 
změny. 
 
Fáze 2. veřejného projednání návrhu územního plánu Lučany nad Nisou 
Pořizovatel oznámil zahájení řízení v souladu s ust. §52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou na 
úřední desce i elektronické úřední desce Městského úřadu Lučany  nad Nisou a Magistrátu města 
Jablonec nad Nisou (č.j.15793/2015 ze dne 14.4.2015) s termínem konání 2. veřejného projednání dne 
20.5.2015. Oznámení o konání 2. veřejného projednání včetně dokumentace k návrhu územního plánu 
bylo zveřejněno v termínu od 17.4.2015 do 28.5.2015. Do 7-mi dnů od 2. veřejného projednání mohly 
dotčené orgány a Krajský úřad Libereckého kraje uplatnit svá stanoviska, dotčené osoby námitky a 
každý mohl uplatnit své připomínky, a to pouze k částem řešení, které byly v návrhu územního plánu 
změněny od veřejného projednání.  
Po ukončení 2. veřejného projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání návrhu územního plánu a dne 23.7.2015 svolal dohodovací jednání za orgánu 
ochrany přírody a krajiny, orgánu ochrany ZPF a určeného zastupitele. S ohledem na závěry 
dohodovacího jednání připravil pořizovatel Instrukce k dopracování návrhu ÚP Lučany nad Nisou po 
opakovaném veřejném projednání č. 8/2015 a zaslal je zpracovateli. Jednalo se především o drobné 
úpravy z důvodu naplnění požadavků dotčených a ostatních orgánů a veřejnosti. Pořizovatel dospěl 
k názoru, že úpravy Územního plánu Lučany nad Nisou po 2. veřejném projednání nejsou podstatného 
charakteru a nedojde k zásahu do práv vlastníků dotčených ani sousedních pozemků. Jednou z úprav 
byl také požadavek ze stanoviska nadřízeného orgánu (č.j. OÚPSŘ 361/2009/OÚP ze dne  26.5.2015) 
na doplnění návrhu územního plánu z hlediska ZÚR LK. Pořizovatel proto po úpravě návrhu územního 
plánu požádal nadřízený orgán o posouzení provedených úprav před vydáním Územního plánu Lučany 
nad Nisou (čj. 93740/2015 ze dne 10.11.2015). Krajský úřad Libereckého kraje ve svém stanovisku č.j. 
OÚPSŘ 361/2009/OÚP KULK 83405/2015 ze dne 7.12.2015 potvrdil, že návrh ÚP Lučany nad Nisou 
je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR i Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. 
Respektovány byly také požadavky dalších dotčených orgánů z hlediska ochrany jejich zájmů. Na 
základě těchto skutečností pořizovatel nepřistoupil k dalšímu opakování veřejného projednání.  
V souladu s veřejnými zájmy pořizovatel zpracoval Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek, včetně jejich odůvodnění, podaných v průběhu procesu pořizování Územního plánu Lučany 
nad Nisou, tj. v rámci projednání konceptu a návrhu ve veřejném a 2. veřejném projednání. Návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, včetně jejich odůvodnění, byl doručen 
dotčeným orgánům a KÚLK jako nadřízenému orgánu (č.j.50326/2016 ze dne 3.6.2016) a ty byly 
vyzvány, aby nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení uplatnily svá stanoviska. Vzhledem k tomu, že bylo 
zjištěno, že z dokumentu nedopatřením vypadlo znění jedné z podaných námitek, byla kompletní 
podoba námitky samostatně doslána dotčeným orgánům a KÚLK  k posouzení (č.j. 52334/2016 ze dne 
10.6.2016). Jelikož v průběhu zpracování Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek došlo ještě k potřebě drobných úprav v návrhu územního plánu, byly zpracovateli předány 
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Instrukce k dopracování návrhu ÚP Lučany nad Nisou č. 6/2016 a Doplnění instrukcí č. 7/2016. 
Pořizovatel zajistil dopracování návrhu územního plánu. 
Po uplynutí zákonem stanovené lhůty, počítané až od doručení doplněného textu dotčeným orgánům a 
KÚLK, pořizovatel vyhodnotil obdržená stanoviska k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek. Na základě stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pořizovatel 
doplnil odůvodnění námitky č. 77. 
Z vyhodnocení výsledků nevyplynula potřeba opakovaného veřejného projednání ani další úprava 
návrhu územního plánu. 
 Pořizovatelem byl přezkoumán soulad návrhu Územního plánu Lučany n. N. dle § 53 odst. 4 stavebního 
zákona a vyhodnocen dle § 53 odst. 5 stavebního zákona. Pořizovatel neshledal v návrhu Územního 
plánu Lučany n. N. žádné rozpory se stavebním zákonem, a proto předložil ve spolupráci s určeným 
zastupitelem Zastupitelstvu města Lučany n. N. návrh na vydání Územního plánu Lučany n. N. s jeho 
odůvodněním a návrhem rozhodnutí o námitkách.  

 
 NÁLEŽITOSTI PODLE § 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
B 2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
Konkrétní požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace 
vydané krajem (Zásady územního rozvoje libereckého kraje) byly vtěleny do zadání územního plánu 
obce. Tím byl naplněn § 36 odst. 5 stavebního zákona, že zásady územního rozvoje jsou závazné pro 
pořizování a vydávání územních plánů.  

 
 
Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 
 
Z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008), schválené usnesením č. 929 VČR ze dne 20.7.2009, 
která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, vyplývá  
nutnost v návrhu územního plánu Lučany nad Nisou respektovat vyváženost vztahů  pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel v území.  
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Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 vyplývá, že území obce Lučany nad Nisou je součástí 
rozvojové oblasti OB7 Liberec a specifické oblasti SOB7 Krkonoše – Jizerské hory. Jedná se o celistvé 
území s kvalitním životním prostředím, vysokými přírodními a krajinnými hodnotami a s významným 
rekreačním potenciálem (Krkonoše – národní park a biosférická rezervace UNESCO, Jizerské hory – 
CHKO), kde je navrhováno  při zajištění trvale udržitelného rozvoje vytvářet podmínky pro koordinovaný 
rozvoj podnikatelských aktivit, podporovat rozvoj cestovního ruchu, zkvalitňovat veřejnou a dopravní 
infrastruktury a chránit území před potencionálními riziky. Je třeba chránit a rozvíjet přírodní, civilizační 
a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Ochrana 
přírodních hodnot je v rovnovážném vztahu s potřebou ekonomického využití území.  Přes řešené území 
nejsou vedeny koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury a související záměry dle PÚR ČR.  

Při tvorbě koncepce územního plánu a posuzování jednotlivých záměrů v území byly sledovány 
následující body, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území  a  důvody vymezení 
Specifické oblasti  Jizerské hory (SOB 5): 
 

- rovnoměrné, diferenciované, úměrně  a vyváženě využívat  lidský, přírodní i ekonomický 
potenciál oblasti ( zejména rekreační), 

- zmírnění střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v souladu se zájmy 
ochrany přírody a krajiny, 

- zlepšení dopravní dostupnosti území , 
- koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu, preferování aktivit 

šetrných k životnímu prostředí, 
- v ostatních sídlech mimo stávající rekreační střediska vytvářet územní podmínky pro 

zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení, 
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně, 

harmonicky a v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny využívat lidský, přírodní i 
ekonomický potenciál celého území a zvláštnosti jeho různých částí a které budou zmírňovat 
střety nadměrného zatížení území cestovním ruchem se zájmy ochrany přírody, 

- vytvářet územní podmínky pro zajišťování udržitelnosti využívání rekreačního potenciálu 
oblasti, zejména s ohledem na regulaci zatížení cestovním ruchem, především pro rozvoj 
měkkých forem rekreace s ohledem na možnost celoročního využití, vytvářet územní podmínky 
pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes hranice, zejména zkvalitnit napojení 
oblasti železniční dopravou na okolní centra osídlení, vytvářet územní podmínky pro zlepšení 
technické a dopravní infrastruktury, zejména pro rozvoj ekologických forem dopravy. 

 
ÚP Lučany nad Nisou svým řešením respektuje a zohledňuje tyto hlavní priority PÚR CR: 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice.  Ochrana území bude provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje, v 
souladu s principy udržitelného rozvoje. 
Územní plán Lučan nad Nisou rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovává a rozvíjí 
urbanistickou strukturu osídlení a staví na hodnotách jedinečného přírodního charakteru krajiny 
spočívajícího v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků. Územní plán vytváří obecné 
podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, není ale ani překážkou ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy uvážlivého všestranného udržitelného rozvoje. Koncepce územního plánu 
je založena na rozvoji v minulosti vytvářené struktury osídlení.  Stávající využití území není zásadně 
měněno. Zastavitelné plochy a související dopravní a technická infrastruktura jsou vymezeny ve vazbě 
na zastavěné území, a to s ohledem na specifický krajinný ráz území a tak, aby byl zajištěn minimální 
dopad na zemědělský půdní fond  a  lesní pozemky.  Rozsah zastavitelných ploch je v návrhu 
vyhodnocen a obhájen. Územní plán se uvážlivě zabývá všemi částmi obce a jejich významu a 
potenciálu přizpůsobuje rozsah a charakter nových zastavitelných ploch.  
 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, 
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 
V rámci Lučan nad Nisou nehrozí prostorově sociální segregace. 
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(16) Dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhorší stav i hodnoty území. 
V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy s 
funkčním využitím zvyšujícím turistickou atraktivitu území a umožňujícím ekonomický rozvoj obce. 
Územní plán se zabývá územím komplexně, tak, aby byla na území obce umožněna široká škála funkcí. 
 
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí. 
Územní plán zachovává a navrhuje zlepšit hodnoty identifikované v ÚAP.  
 
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 
Je dáno charakterem obce. V územním plánu Lučany nad Nisou je řešen celkový rozvoj sídla. 
 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území. 
Územní plán nestanovuje podmínky, které by byly v rozporu s polyfunkčním využíváním opuštěných 
areálů dříve sloužících převážně zemědělské velkovýrobě v podmínkách socialistického hospodářství. 
 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření, respektování územních 
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability, vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu. 
V průběhu přípravy návrhu ÚP byla i prakticky použita priorita 20, která požaduje takové rozvojové 
záměry, které by mohly výrazně ovlivnit krajinu, umisťovat do nejméně konfliktních ploch. Speciální péče 
byla věnována těm částem území, které jsou začleněny do první a třetí zóny CHKO JH (druhá zóna zde 
není vymezena) a v tomto duchu byly mnohé záměry upravovány, redukovány, případně zcela 
vypuštěny. 
 
(21) Vymezit a chránit pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně. 
Územní plán Lučany nad Nisou chrání a vymezuje plochy zeleně ostatní a specifické a plochy veřejných 
prostranství – veřejné zeleně. 
 
(22)  Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu.  Při 
zachování a rozvoji hodnot území budou navržena propojení míst atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky. 
Krajina Lučan nad Nisou skýtá další možnosti pro rozvoj různých forem rekreace a cestovního ruchu. 
Tomu odpovídá i škála navrhovaných ploch s  rozdílným způsobem využití (bydlení s umožněním 
rekreačního bydlení, různé plochy sportu atp.). V oblasti dopravní infrastruktury je obec  vcelku  
stabilizovaná, posiluje se ale význam komunikací do krajiny,  cyklotras a lyžařských tras. 

 
(23) Vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 
s ohledem na prostupnost krajiny. 
Na tuto skutečnost reagují ZUR LK a vymezují pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na 
okolní regiony koridor nadregionálního významu D07 - silnice I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - 
Smržovka – Tanvald, kdy se bude toto dopravní  zatížení odklánět nejen mimo střed Lučan nad Nisou, 
ale i mimo území města vůbec.  Páteřní dopravní komunikací Lučan n. Nisou je silnice I. tř. č. 14, 
probíhající středem sídla. Na ní navazují silnice III/29035, III/29036, /III/29037, III/29038, III/29039.  
Územní plán vytváří podmínky pro realizaci připravovaného projektu společného potenciálu 
železničních a tramvajových tratí předpokládajícího kapacitní spojení městských center (Liberec, 
Jablonec, Tanvald). V územním plánu Lučan nad Nisou je počítáno s vytvořením dopravního terminálu. 
 
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury. 
Na tuto skutečnost reagují ZUR LK a vymezují pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na 
okolní regiony koridor nadregionálního významu D07 - silnice I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - 
Smržovka – Tanvald, kdy se bude toto dopravní  zatížení odklánět nejen mimo střed Lučan nad Nisou, 
ale i mimo území města vůbec.   
(25) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
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Na území Lučan nad Nisou je vymezeno záplavové území Q100. V tomto záplavovém území nejsou 
vymezeny žádné zastavitelné plochy ani veřejná infrastruktura. 
 
(26) V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
V zastavěných územích a zastavitelných plochách je předepsáno vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody  s cílem zmírňování účinků povodní. 
 
 (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území 
investicemi ve prospěch územního rozvoje. 
Územní plán vytváří podmínky pro realizaci připravovaného projektu společného potenciálu 
železničních a tramvajových tratí předpokládajícího kapacitní spojení městských center (Liberec, 
Jablonec, Tanvald) s venkovskými oblastmi včetně přeshraničního propojení. Územní plán vymezuje 
plochu pro vybudování  terminálu osobní hromadné dopravy v prostoru železniční stanice ČD. 

 
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. 
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností.  
Veřejná infrastruktura je řešena dle zadání ÚP a v souladu se skutečnými požadavky města. 
 
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy 
a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch 
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, 
s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S 
ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. 
Dopravní infrastruktura je řešena dle zadání ÚP a v souladu se skutečnými požadavky území. 
 
(30) Úroveň technické infrastruktury bude navržena s cílem splnění požadavků na zvýšení kvality života 
obyvatel území. 
Technická infrastruktura je řešena dle zadání ÚP a v souladu se skutečnými požadavky území. Územní 
plán řeší koncepci zásobování pitnou vodou a odkanalizování ve vazbě na projednané a schválené 
podklady.  
 
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik 
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 
Na území obce Lučany nad Nisou nejsou žádné nové obnovitelné energetické zdroje navrhovány.  
 
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou 
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 
V rámci zájmového území se nenacházejí lokality se sníženou kvalitou městské a venkovské struktury. 
V tomto smyslu jsou i nově navrhovné lokality navrženy v souladu se stávající strukturou zástavby 
zohledňující zdravé prostředí a podporující údržitelný rozvoj obce. 
  



12 

Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
Dne 21.12. 2011 vydalo Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 466/11/ZK  ze dne 13.12. 
2011 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, které nabyly účinnosti jako Opatření obecné povahy 
dne 22.1.2012. 

 
ZÚR LK jsou základním nástrojem územně plánovací činnosti kraje, které v nadmístních souvislostech 
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, určují 
strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. V ZÚR jsou stanoveny 
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, jsou vymezeny plochy a koridory 
nadmístního významu, zejména pro veřejně prospěšné stavby a opatření, a jsou stanoveny požadavky 
na jejich využití. Dále jsou v ZÚR LK vymezeny cílové charakteristiky krajiny a stanoveny dílčí kroky 
k jejich naplňování. Součástí ZÚR LK je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na soustavu NATURA 2000. 
 
V ZÚR LK jsou formulovány krajské priority územního plánování, jež jsou určeny ke konkretizaci obecně 
formulovaných cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v územně plánovací 
činnosti obcí. 
 
Zajištění příznivého životního prostředí 
 
P1 Prostředky a nástroji územního plánování ve veřejném zajmu chránit přírodní hodnoty území 
kraje, zvyšovat funkční účinnost zvláště a obecně chráněných území přírody a zajistit jejich organické 
doplnění a propojení s prvky ÚSES a NATURA 2000. Při stanovovaní způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Nepřipouštět takové zásahy a 
aktivity, které by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav zvláště chráněných území. 
Územní plán Lučan nad Nisou rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovává a rozvíjí 
urbanistickou strukturu osídlení a staví na hodnotách jedinečného přírodního charakteru krajiny 
spočívajícího v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků.  Územní plán respektuje a 
vychází ze zpracovaného  Plánu péče CHKO Jizerské hory. 
 
P2 Vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatřeni zajistit ochranu 
vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod a 
vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní 
pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje. Stanovit podmínky pro hospodárné 
využívání území, chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové, léčivé a energetické zdroje území, 
podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturních hodnoty a vytváří podmínky pro zvyšování 
jejich kvality. V plné míře jsou chráněny a respektovány všechny přírodní hodnoty  území včetně 
vodohospodářsky významných území. Území řešené v ÚP náleží do chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod /CHOPAV/ Jizerské hory. Řešeným územím protékají vodohospodářsky významné toky 
Lužická Nisa a Lučanská Nisa. Podél těchto vodotečí je nutno zachovat na březích volný nezastavěný 
pruh v šíři 6 m od břehové čáry, který může správce vodního toku užívat, pokud je to nezbytně nutné 
při zřizování provozu a udržování VH děl a zařízení k provádění VH prací na vodním toku a jiným VH 
účelům, s přihlédnutím k potřebám správy a údržby vod. toků i VH významu vod. Řešené území se 
nachází částečně také v povodí vodárenského toku Jizera a podléhá ochrannému režimu. Ve východní 
části území vede od jihu k severu rozvodnice povodí vodohospodářského toku Jizera a toku Lužické 
Nisy. Jde o část hlavního Evropského rozvodí Labe – Odra. Další rozvodnice jsou místních toků. Při 
zástavbě je nutné klást důraz na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po 
výstavbě srovnatelné se stavem před ní. 
 
P3 Vhodným přístupem k využívání území, respektováním územních opatření, odstraněním starých 
ekologických zátěží, vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních 
projevů na kvalitu životního prostředí a obytné hodnoty kraje zajistit ochranu ovzduší, vod a půdy před 
znečištěním v území. 
Na území Lučan nad Nisou není životní prostředí zásadně poškozeno, proto ani není třeba dosahovat 
jeho výrazného zlepšení. 
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P4  Vhodným přístupem k ochraně půdního fondu, upřednostňováním ekologických forem 
hospodaření a účinným rozvíjením prvků ÚSES zajistit ochranu zemědělské a lesní půdy před vodní a 
větrnou erozí, před svahovými deformacemi a neodůvodněnými zábory pro jiné účely ve smyslu 
ochrany půdy jako prakticky neobnovitelné složky životního prostředí a ve smyslu uchování produkční 
hodnoty území.  
Územní plán předpokládá zachování veškerých stávajících ploch s protierozní funkcí a doporučuje 
průběžné provádění pouze takových zásahů, které nenaruší retenční schopnost území.Je doporučeno 
případné zásahy do ploch ZPF provádět pouze tak, aby byla posílena protierozní funkce. Dále je 
doporučeno čištění příkopů a odstraňování splavenin od cest. 
Samostatná protierozní opatření navrhována nejsou. 
P5 Citlivým přístupem k řešení urbanizace území, odpovědným hospodařením s nerostným 
bohatstvím kraje - obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji, minimalizací nevhodných zásahů a podporou 
úprav, směrovaných ke zkvalitnění krajinných hodnot území, zachovat potenciál, kvalitu a jedinečnost 
kulturní krajiny v její rozmanitosti.  
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturních hodnoty a vytváří podmínky pro zvyšování 
jejich kvality. Zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu osídlení a staví na hodnotách jedinečného 
přírodního charakteru krajiny spočívajícího v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků. 
 
P6 Preventivními zásahy pro ochranu území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky 
minimalizovat rozsah škod z působení přírodních sil v území. 
Na území Lučan nad Nisou se nepředpokládá vznik přírodních katastrof, jejichž důsledky jsou 
ovlivnitelné územním plánováním. 
 
Zajištění hospodářského rozvoje území 
 
P7 Podporovat rozvoj hospodářských a sociálních funkcí ve vymezených rozvojových oblastech a 
v rozvojových osách kraje zajištěných odpovídající dopravní obsluhou a technickou infrastrukturou s 
minimem negativních dopadů na životní prostředí. Rozvoj ekonomických aktivit zajistit odpovídající 
kapacitou obytných a obslužných funkcí.  
Návrh ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje na území v 
rámci Libereckého kraje nabídkou nových rozvojových ploch. 
 
P8 Podporovat únosný rozvoj hospodářských a sociálních funkcí ve specifických oblastech kraje a 
řešit specifické problémy, které jsou příčinou jejich vymezení. 
Návrh ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje na území v rámci 
Libereckého kraje nabídkou nových rozvojových ploch. Specifické problémy se na území Lučan nad 
Nisou nevyskytují.  Je zdůrazňována  podpora  terciálního ekonomického sektoru a kvalita občanské i 
technické vybavenosti v území.  
 
P9 Chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové zdroje.  
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturních hodnoty a vytváří podmínky pro zvyšování 
jejich kvality. Přírodní surovinové zdroje se v území nenachází. 
 
P10 Zajistit kvalitní dopravní napojení Libereckého kraje na evropskou dopravní síť, kvalitní 
propojení Libereckého kraje s okolními regiony a zlepšení dostupnosti Liberce ze všech částí kraje.  
ZUR LK a vymezují pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na okolní regiony koridor 
nadregionálního významu D07 - silnice I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka – Tanvald, kdy 
se bude toto dopravní  zatížení odklánět nejen mimo střed Lučan nad Nisou, ale i mimo území města 
vůbec.  Páteřní dopravní komunikací Lučan nad Nisou je silnice I. tř. č. 14, probíhající středem sídla. 
Na ní navazují silnice III/29035, III/29036, /III/29037, III/29038, III/29039. 
 
P11 Koordinovat dopravní systémy, zajišťovat optimalizovanou dopravní obslužnost všech částí 
kraje s upřednostňováním významu veřejné dopravy.  
Územím Lučan n. N. projíždějí dálkové autobusové spoje ze směrů od Prahy a Liberce a dále do 
Krkonoš, respektive spoje končící v jiných střediscích Jizerských hor. Pro obyvatele Lučan nad Nisou 
jsou podstatné linky jablonecké MHD, propojující nejen vlastní střed Lučan, ale i odlehlejší Jindřichov a 
okraj Horního Maxova s Jabloncem  a mající zásadní význam pro dojíždění místních obyvatel za prací 
i dostupnost rekreačních mís. t Na území je stabilizována  soustava autobusových zastávek, jejichž 
umístění, počet a docházkové vzdálenosti jsou vyhovující. 
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P12 Zajistit kvalitní a odpovídající propojení oblastí, podoblastí a středisek cestovního ruchu 
systémem multifunkčních turistických koridorů při zachování přírodních a kulturních hodnot území.  
Územím Lučan n. N. projíždějí dálkové autobusové spoje ze směrů od Prahy a Liberce a dále do 
Krkonoš, respektive spoje končící v jiných střediscích Jizerských hor. Páteřní dopravní komunikací je 
pak na území Lučan nad Nisou silnice I. tř. č. 14, probíhající středem sídla. Na ní navazují silnice 
III/29035, III/29036, /III/29037, III/29038, III/29039. 
 
P13 Odpovědným hospodařením se zdroji a údržbou a rozvojem spolehlivých jímacích a rozvodných 
systémů a úpraven zabezpečit bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou 
kvalitní vodou za sociálně únosné ceny.  
Územním plánem se koncepce zásobování pitnou vodou se v části obce Lučany nad Nisou nemění. 
Jindřichov a Horní Maxov budou nadále zásobovány individuálně, v Jindřichově lze ve výhledu počítat 
s možností  napojit na vodovod části podél silnice. Zásobování zastavitelných ploch pitnou vodou v 
dosahu vodovodní sítě bude řešeno prodloužením stávajících řadů. 
 
P14 Důsledně přistupovat k zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na 
životní prostředí.  
V Lučanech n. N. je postupně realizována oddílná stoková síť, kde dešťová kanalizace je zaústěna do 
vodotečí a splašková napojena na sběrnou stoku. Základem pro rozvoj této koncepce byla realizace 
hlavní stoky. Výstavba kanalizační stoky a celého systému odstranila do značné míry  nežádoucí 
znečišťování vodotečí. Horní Maxov a část Jindřichova na tuto kanalizaci napojen nebude. Pro značně 
rozptýlený druh zástavby zde bude možné řešit čištění odpadních vod individuálně přípustnými způsoby.  
 
P15 Zajistit územní podmínky pro efektivní zásobování území energiemi a hospodaření s nimi  
Koncepce zásobování obce elektrickou energií v Lučanech nad Nisou zůstane i nadále zachována. 
Požadovaný výkon pro distribuci bude zajišťován ze stávajících trafostanic, které se v případě potřeby 
upraví na vyšší výkon. 
 
P16 Vytvářet územní podmínky pro uplatnění ekologicky šetrnějších primárních energetických 
zdrojů a realizaci rozsáhlého programu využití obnovitelných zdrojů energie.  
Na území Lučan nad Nisou nejsou navrhovány obnovitelní zdroje energie. 
 
P17 Vytvářet územní podmínky pro ekonomicky efektivní aplikaci kombinované výroby elektřiny a 
tepla ve stávajících i nových zdrojích energie.  
Na území Lučan nad Nisou nejsou stávající a ani navrhované zdroje pro výrobu elektřiny. Stávající síť 
zásobování elektrickou energií je efektivně využívána. 
 
P18 Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti dodávek energie na celém území kraje. 
Spolehlivost dodávek energie je v tomto vzhledem k významu obce dostatečné.  
 
P19 Vytvářet podmínky pro zlepšení dostupnosti služeb spojů a telekomunikací ve vztahu k potřebám 
území. 
Dostupnost služeb spojů a telekomunikací je v vzhledem k významu obce dostatečné.  
 
P20   Prostředky a nástroji územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území:  
Navrhovat a rozvíjet pouze kvalitní a příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel vybavených 
nabídkou pracovních příležitostí, potřebnou veřejnou infrastrukturou, dostatečným zastoupením 
veřejných prostranství a veřejné zeleně, respektující ochranu přírody a krajiny, stanovením územně 
technických podmínek v rámci komplexního rozvoje obcí a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v ZÚR LK zajistit předpoklady pro vysokou životní úroveň obyvatelstva 
s kvalitním bytovým fondem, službami vč. dobrých podmínek pro trávení volného času a vzdělání pro 
rozvoj kvalitních lidských zdrojů,  
Vhodná řešení územního rozvoje je hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho dalšími uživateli.  
Územní plán chrání hodnoty území a vytváří podmínky pro zvyšování jejich kvality, zachovává stávající 
urbanistickou strukturu zástavby, doplňuje ji o nové zastavitelné plochy umožňující přirozený rozvoj 
obce. 
 
P21 V optimální prostorové a organizační struktuře území upevnit integritu kraje a současně zlepšit jeho 
integraci v republikových a středoevropských vazbách.  
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V tomto smyslu je prostorová a organizační struktura území vzhledem k významu obce dostatečná.  
 
P23 V rozvojových koncepcích diferencovaně zohledňovat rozdílné charaktery jednotlivých částí kraje 
a podmínky pro jejich využívání - oblasti s převahou přírodních hodnot, oblasti s vysokou koncentrací 
socioekonomických aktivit a oblasti venkovského prostoru.  
K základním principům uchováni místního krajinného rázu řešeného území patří nepřipuštění budováni 
objemově i investičně náročných objektů a akci vymykajících se dochovaným harmonickým vztahům. 
 
P25 Koncentrací hlavních ekonomických aktivit v rozvojových oblastech a podél rozvojových os zajistit 
ochranu nezastavěného území a podmínky nerušeného vývoje venkovského prostoru a přírodního 
potenciálu území kraje. 
Viz komentář k prioritě P23. 
 
P26 Pro potřeby diferenciace územně plánovacích přístupů ve smyslu principů udržitelného rozvoje 
zpřesňují ZÚR LK na území kraje vymezení republikově významných rozvojových oblastí, rozvojových 
os a specifických oblastí stanovených v PÚR ČR (2008) a vymezují dalším charakterem obdobné oblasti 
a osy nadmístního významu a pro všechny z nich stanovují zásady pro rozhodování o změnách v území 
a konkrétní úkoly pro územní plánování. 
Lučany nad Nisou jsou součástí ROB 1 Liberec a specifické oblasti SOB5 Jizerské hory.  Jednotlivé 
úkoly a požadavky vyplývající z polohy obce v SOB5 vyjádřené níže uvedenými body jsou územním 
plánem Lučany nad Nisou  respektovány a spoluvytvářejí podmínky pro rozhodování o změnách 
v území: 
 
P27 V územním rozvoji koordinovat a regulovat rekreační využívání území s ohledem na přírodní a 
krajinné hodnoty CHKO Jizerské hory,  přijmout mimořádná rozvojová a územně plánovací opatřeni z 
hlediska udržitelného rozvoje území pro regulaci rostoucího tlaku na zvyšování zatížení území 
cestovním ruchem, novými sportovně rekreačními a ubytovacími kapacitami  
Územním plánem jsou vytvořeny podmínky především pro harmonický rozvoj využívání ploch s 
rozdílným způsobem využití a vymezením zastavitelných ploch s funkčním využitím zdůrazňujícím 
rekreační  hodnoty území a umožňujícím i ekonomický rozvoj obce. Rozsah zastavitelných ploch je 
stanoven tak, aby nebyl narušen harmonický přírodní a kulturní charakter krajiny.  
 
P28 Odpovědně prověřovat další záměry rozvoje sportovně rekreační vybavenosti s ohledem na limity 
ochrany přírody a krajiny. Vytvářet uzemni podmínky zejména pro rozvoj šetrných forem rekreace a 
cestovního ruchu a možnosti celoročního využiti. Preferovat kvalitativní rozvoj služeb cestovnímu ruchu 
před zvyšováním kvantity. Zamezit expanzi nevhodných forem cestovního ruchu významně ohrožujících 
přírodní hodnoty území. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení  
Územní plán nevymezuje další plochy sportovně rekreační vybavenosti nad rámec dosud platné ÚPD 
právě s ohledem na limity ochrany přírody a krajiny a přesvědčení, že dosavadní rozsah ploch sportovně 
rekreačních je vyhovující. V rámci regulativů pro „Občanské vybavení – sport a tělovýchova“ a 
„Občanské vybavení – sportovní plochy“ je umožněn jejich kvalitativní rozvoj. 

 
P29 Regulačními nástroji územního plánování zajistit koncepční a koordinovaný rozvoj obcí v sídelní 
struktuře. Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci území, chránit přírodní a kulturní hodnoty území 
před nenávratnými urbanizačními zásahy. Upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před 
zástavbou volných ploch a tak minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň 
nezbytných potřeb. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj kvality bydlení a občanského vybavení 

 
Územní plán vymezuje plošné a prostorové uspořádání území, kdy podstatnými (rozsahem a 
významem) plochami s rozdílným způsobem využití jsou zastavitelné plochy obytné, s rozdělením na 
bydlení v rodinných domech (BV) a bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR). Územním plánem 
jsou vytvořeny podmínky pro udržení harmonické míry urbanizace území v harmonickém vztahu s 
ochranou přírodního prostředí. 
 
P30 Zajistit ochranu přírodních a kulturních hodnot území při zohledněni demografických a sociálních 
podmínek a optimálním využívání ekonomického potenciálu. Stavební zásahy v území podmiňovat 
ochranou krajinných dominant a horizontů a ochranou dochovaných souborů lidové architektury 
(měřítko a tvarosloví původní zástavby, prostorové souvislosti s připadnou novou zástavbou). 
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Územní plán Lučan nad Nisou rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovává a rozvíjí 
urbanistickou strukturu osídlení a staví na hodnotách jedinečného přírodního charakteru krajiny 
spočívajícího v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků. 
 
P31 Vytvářet uzemní podmínky pro zlepšení dopravní infrastruktury. Zlepšovat dopravní dostupnost 
základen a středisek cestovního ruchu, jejich účelné provázanosti a vazby na obslužná a nástupní 
centra s vyšší vybaveností (funkční kooperace obcí a přilehlých center rozvojové oblasti Liberec). 
Preferovat ekologické formy dopravy a řešit problematiku dopravy v klidu. Zmírňovat střety nadměrného 
zatížení území cestovním ruchem se zájmy ochrany přírody  
ZUR LK a vymezují pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na okolní regiony koridor 
nadregionálního významu D07 - silnice I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka – Tanvald, kdy 
se bude toto dopravní  zatížení odklánět nejen mimo střed Lučan nad Nisou, ale i mimo území města 
vůbec.  Páteřní dopravní komunikací Lučan nad Nisou je silnice I. tř. č. 14, probíhající středem sídla.  
 
P32 Vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické infrastruktury  
Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení technické infrastruktury jak je patrné v jiných částech 
odůvodnění. 
 
P33 Připravovat uzemní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany a přistupovat citlivě k 
regulaci na tocích, podporovat rozliv a zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování 
povrchového odtoku. Zejména na území CHKO Jizerské hory navrhovat k přírodě šetrné formy regulace 
a protipovodňové ochrany . 
Územní plán je v souladu s požadavky a záměry vyplývajícími z nadřazených územně plánovacích 
podkladů (ÚAP LK) a dokumentů (ZÚR LK) a ostatních strategických a rozvojových dokumentů. 
Jednotlivé rozvojové aktivity a limity přesahující hranice Lučan nad Nisou byly prověřeny a koordinovány 
s řešením sousedních obcí. 
 
P34 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod:  
ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje na území v rámci 
Libereckého kraje nabídkou nových rozvojových ploch. Územní plán je v souladu s požadavky a záměry 
vyplývajícími z nadřazených územně plánovacích podkladů  (ÚAP LK) a dokumentů (ZÚR LK) a 
ostatních strategických a rozvojových dokumentů. Jednotlivé rozvojové aktivity a limity přesahující 
hranice Lučan nad Nisou byly prověřeny a koordinovány s řešením sousedních obcí. 
 
P35 Vytvářením územních podmínek pro rozvoj vzdělanosti obyvatelstva a rozmanité struktury 
hospodářské základny území, založené na spolupráci v širším evropském prostoru, snížit riziko 
důsledků náhlých hospodářských změn.  
Důsledky hospodářských změn jsou v širším evropském prostoru těžko ovlivnitelné územními změnami 
v  Lučanech nad Nisou. 
 
P31 Při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově-sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel: - věnovat trvalou pozornost hodnocení regionálních 
a lokálních disparit socioekonomického a demografického vývoje a identifikaci problémových částí kraje 
a ohrožených skupin obyvatel, řešení problematiky menšin, sociálně slabších, sociálně méně 
přizpůsobivých a sociálně vyloučených skupin obyvatel, - věnovat trvalou pozornost důsledkům změn 
věkové struktury obyvatel a dalších uživatelů území, které se promítají a budou promítat do měnících 
se nároků na systémy technické a občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, 
sport a tělovýchova, veřejná správa apod.), - věnovat trvalou pozornost a péči o bytový fond s ohledem 
na diferencované požadavky na úroveň a lokalizaci bydlení včetně hodnocení jejich dopadů na 
udržitelný rozvoj území s rizikem narůstajících projevů a problémů sociální segregace, - věnovat trvalou 
pozornost územím se sníženou a klesající nabídkou pracovního uplatnění, hledat vhodné nástroje 
intervencí včetně územně plánovacích opatření na podporu rozšíření nebo zlepšení nabídky pracovních 
příležitostí. 
V rámci Lučan nad Nisou nehrozí prostorově-sociální segregace. 
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Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR ČR (2008) a 
rozvojových os se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují 
území více obcí 
 
Lučany nad Nisou jsou součástí ROB 1 Liberec z čehož pro územní plánování plynou následující úkoly: 
- Ve smyslu principů udržitelného rozvoje zpřesnit zónování rozvojové oblasti na úrovni ÚPD 

jednotlivých zahrnutých obcí na územní části pro přednostní umisťování ekonomických aktivit a na 
územní části pro přednostní umisťování bydlení a příměstské rekreace a tím zajistit podmínky pro 
snížení zatížení navazujících zvláště chráněných území, zejména specifické oblasti Jizerské hory 
– územní plán vymezuje rozvojové plochy,které jsou individuálně prověřeny a odsouhlaseny 
správou CHKO Jizerské hory. 

- Zpřesnit a chránit koridory silniční dopravy vymezené v ZÚR na území dotčených obcí - ZUR LK a 
vymezit pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na okolní regiony koridor 
nadregionálního významu D07 - silnice I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka – Tanvald. 

- Zpřesnit a chránit koridory železniční dopravy - řešit územní souvislosti napojení oblasti na 
modernizované železniční tratě ve směrech na Prahu a Hradec Králové:  Zpřesnit koridor železniční 
trati Praha - Turnov - Liberec - Frýdlant, Polsko / Zawidów (koridor kombinované dopravy) na území 
dotčených obcí; prověřit podmínky pro potenciální využití koridoru železniční trati Liberec, Hrádek 
nad Nisou pro kombinovanou dopravu s napojením na modernizovanou železniční trať v Zittau 
(Německo); ghránit území pro výběr varianty koridoru železniční trati Liberec - Česká Lípa v úseku 
Bílý Kostel nad Nisou - Rynoltice, zpřesnit vedení trasy na území dotčených obcí - řešeným  
územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať čís. 036 Liberec – Tanvald – 
Szklarska Poreba Górna, která je vyčleněna jako regionální dráha z dráhy celostátní. Z hlediska 
výhledových záměrů železniční infrastruktury je připravována optimalizace trati Liberec – Tanvald, 
která může mít i územní nároky. Ty jsou v územním plánu zajištěny vymezeným ochranným 
pásmem dráhy. 

- Vytvářet územní podmínky pro zlepšování vnitrokrajské dopravní sítě zejména ve smyslu 
provozních a prostorových propojení s ostatními rozvojovými oblastmi a pro dosažení relativně 
rovnocenné přístupnosti jednotlivých obcí uvnitř oblasti. Prověřit možnosti využitelnosti vazby 
dopravních koridorů na strategické rozvojové plochy na území významných center osídlení. 
Podporovat aktivity směřující k posílení významu veřejné dopravy, významného aspektu integrity 
oblasti i Libereckého kraje. Optimalizovat rozmístění železničních zastávek na regionálních tratích. 
Upřesňování koridorů dopravní a technické vybavenosti vždy řešit při respektování evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí a v souladu s principy zabezpečení dostatečné prostupnosti 
krajiny a nenarušení územního systému ekologické stability a krajinných horizontů - ZUR LK a 
vymezují pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na okolní regiony koridor 
nadregionálního významu D07 - silnice I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka – Tanvald, 
kdy se bude toto dopravní  zatížení odklánět nejen mimo střed Lučan nad Nisou, což územní plán 
respektuje. 

- Řešit nové využití nebo odstranění tzv. brownfields - V Lučanech nad Nisou neexistují typické 
brownfields,  pouze ojedinělé  případy málo využívaných výrobních provozů s možnostmi změny 
výrobních programů. 

- Zajistit ochranu a optimální využití technických památek, industriální architektury a lidové 
architektury - územní plán rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, zachovává a rozvíjí 
urbanistickou strukturu osídlení a staví na hodnotách jedinečného přírodního charakteru krajiny 
spočívajícího v harmonickém uspořádání přírodních a civilizačních prvků. 

- Cílevědomým rozvojem sportovně rekreační vybavenosti posilovat význam: denní rekreace 
obyvatel pro reprodukci pracovní síly, sportovního vyžití na úrovni místního i nadmístního významu, 
nástupních center cestovního ruchu a vazeb na blízká střediska cestovního ruchu. 
Lučany n. N.  jsou dle kategorizace ZUR LK „Příměstským střediskem rekreace“ (PSR). 

- Připravovat územní podmínky pro realizaci efektivní protipovodňové ochrany, podporovat rozliv a 
zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku. Přistupovat citlivě 
k regulaci na Lužické Nise a jejích přítocích návrhem k přírodě šetrných forem protipovodňové 
ochrany zejména na území CHKO Jizerské hory a s ohledem na předměty ochrany vymezených 
EVL - územní plán plně respektuje vodní tok Lužickou Nisu i jeho přítoky a vymezené rozvojové 
plochy nejsou v konfliktu se záplavovým územím ani  zásadně nenarušují zadržování vody ve volné 
krajině.  
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Dle ZÚR LK se území města Lučany nad  Nisou dále dotýkají následující zásady, které jsou v územním 
plánu zohledněny a respektovány: 

 
Z1 Zpřesnit vymezení a podporovat rozvoj hospodářských a sociálních aktivit na plochách 
rozvojových oblastí mezinárodního a republikového významu s dopravním napojením na významné 
kapacitní silniční a železniční tahy. (ROB1 Rozvojová oblast Liberec). 
Z29 Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření především 
formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti povodním 
prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy protipovodňových opatření technického 
charakteru musí respektovat principy minimalizace negativních vlivů na stabilitu ekosystémů. 
Z60 Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek 
cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných rekreačních 
oblastí a podoblastí cestovního ruchu. 
Z68 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby: D40 – 
multifunkční turistický koridor – Lužická Nisa. V územním plánu je multifunkční turistický koridor 
vymezen jako VPS. 
Z69 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšná opatření: 
RK   647   – ÚSES – regionální biokoridor, 
RK   648   – ÚSES – regionální biokoridor, 
RC 1668   – ÚSES – regionální biocentrum. 
Z71 Zohlednit požadavky nadmístního významu vymezené v ZÚR LK na koordinaci územně 
plánovací činnosti v ÚPD dotčených obcí. 
Katastry, se kterými byly plochy, koridory a prvky ÚSES nadmístního významu vymezené v územním 
plánu koordinovány a uvedeny do souladu: /viz výkr. B1 a B2/ 
 

RK – 647, 648 (okrajem) 

Karlov u Josefova 
Dolu Josefův Důl Jablonec n/N 

Janov n/N Janov n/N Jablonec n/N 

Lučany n/N Lučany n/N Jablonec n/N 

    
multifunkční turistický koridor D40 -  
Lužická Nisa 
 

Mšeno n/N Jablonec n/N Jablonec n/N 

Lučany n/N Lučany n/N Jablonec n/N 
 

Z72 Vymezit území vybraných ploch a koridorů nadmístního významu na území kraje pro 
prověření změn jejich využití územní studií. 
Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblastí cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory. 
Lučany nad Nisou jsou sídlem dotčeným tímto úkolem.  
Rozšíření návrhových ploch pro bydlení, budování veřejné infrastruktury a výstavba sportovně 
rekreačních zařízení nejsou v rozporu s krajskými územně plánovacími dokumenty. Soulad se ZÚR byl 
při zpracování ÚP Lučany n.N. trvale sledován.  
 
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany přírodních, kulturních a civilizačních  hodnot území 
kraje 
Lučany nad Nisou jsou ve struktuře osídlení dle ZUR LK zařazeny mezipříměstská střediska rekreace 
(PSR),  sídla s vysokou rekreační funkcí v blízkosti významných center osídlení, 
Lučany nad Nisou jsou územím s koncentrací objektů lidové architektury. 
 
 
B3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA 

OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A 
POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Cíle územního plánování /§ 18 stavebního zákona/ 
 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
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hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
 

Lučany nad Nisou jsou sídlem specifickým, kde se prolínají, ale i střetávají, různá hlediska na vyvážený 
vztah podmínek pro udržitelný rozvoj území.Stále kvalitní je pouze pilíř environmentální, ale ani tento 
pilíř životního prostředí není prost problémů – slabou stránkou je nevyjasněnost reálných limitů 
nekonfliktnosti mezi ochranou přírody a ekonomickým (tj. hlavně rekreačním) potenciálem území.  Oba 
další pilíře jsou hodnoceny jako poměrně slabé. Příležitost nápravy hospodářských podmínek, 
vyznačujících se nedostatkem a omezenou strukturou pracovních příležitostí v obci, nutností vyjížďky 
za prací a vyšší mírou nezaměstnanosti, vidí rozbor udržitelného rozvoje v nalezení nových možností 
hospodářského rozvoje, zejm. v souvislosti s cestovním ruchem, a přípravě nových ploch pro nárůst 
obce. Přesto územní plán přispívá k posílení zejména pilíře sociálního – petrifikace koncepce technické 
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství, možnosti rozvoje určitých forem vybavenosti pro sport a 
zejména návrh zastavitelných ploch pro bydlení, umožňujících i rekreaci soukromou. 
Cíle územního plánování jsou v tomto bodě plněny. 
 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 
účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Území Lučan nad Nisou je v trvalém procesu zájmu územního plánování pomocí jeho nástrojů 
(Územně plánovací podklady a Územně plánovací dokumentace). Byl pro něj v minulosti zpracován 
územní plán sídelního útvaru, později jeho změny č.1 a 2 zabývaly se jím územně analytické podklady 
a jejich aktualizace a nyní se pořizuje územní plán nový. Trvale se tedy vytvářejí podmínky pro účelné 
nakládání s územím obce.  
Soulad s tímto cílem územního plánování je zajištěn. 
 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné 
i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území 
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Orgán územního plánování zde prostřednictvím své role pořizovatele koordinuje veřejné a soukromé 
záměry změn v území a dbá o ochranu veřejných zájmů. Projevem této koordinační role je právě 
pořizovaný územní plán.  
Tento cíl územního plánování je naplňován. 
 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom 
chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S 
ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Územní plán je v souladu s předmětným cílem územního plánování, jak je doloženo na jiných místech 
odůvodnění: ochrana hodnot území byla požadována v zadání a po vyhodnocení konceptu územního 
plánu v „Pokynech pro zpracování návrhu územního plánu“.  
 

(5). V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, 
a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro 
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 
taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Územní plán bere v úvahu ustanovení tohoto paragrafu a v tomto ohledu žádnou ze specifikovaných 
staveb a zařízení výslovně nevylučuje.  
Cíl územního plánování je splněn. 
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(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu 
způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Územní plán tento cíl nezpochybňuje.  
 
Úkoly územního plánování - § 19 stavebního zákona 
 
1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 
Zjišťování a posuzování stavu území a jeho hodnot je předmětem územně analytických podkladů. Ty 
byly pro ORP Jablonec nad Nisou zpracovány a posléze aktualizovány a byly jako podklad použity pro 
pořizovaný územní plán.  
Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 

 
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území. 

Koncepce rozvoje území je předmětem územního plánu. Územní plán základní koncepci území, danou 
historickým vývojem a přírodními podmínkami zachovává a pozměňuje jen dílčí záležitosti. Zabývá se 
takovými změnami v území, které koncepci nenarušují, nevybočují z ní. Všechny změny v maximální 
míře respektují hodnoty a podmínky území (jak i požadovaly pokyny pro zpracování návrhu ÚP a 
v odůvodnění je splnění těchto požadavků popsáno. Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 

 
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

Všechny změny v území promítnuté územního plánu byly pečlivě prověřeny:  
Celkově jde o změny v území, z nich se v naprosté většině jedná a bydlení v rodinných domech. V pěti 
případech jde o zalesnění ploch dosud vedených jako TTP, dále o plochy sportovní, zeleň sídelní, 
občanské vybavení a plochy dopravní. Žádná ze změn v území nemá takový charakter, aby významně 
ovlivnila veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu nebo veřejnou infrastrukturu. Návrh 
územního plánu již prošel fází „společné jednání“ a řada záměrů, které byly z pohledu dotčených 
orgánů shledány jako nevhodné, již nebyla dále zvažována. Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 

 
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání 
a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení 
staveb. 

U všech ploch změn jsou navrženy regulativy a podmínky využití území. Územní plán také stanovuje 
základní prostorové regulativy pro zastavitelné plochy. Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 

 
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 
a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. 

Stávající charakter a hodnoty území jsou zohledněny ve formulovaných podmínkách pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití a v podmínkách prostorového uspořádání. Územní plán je v souladu 
s tímto úkolem. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci). 
Územní plán Lučan nad Nisou stanovuje lokality, které mohou být zastavěny až ve II.etapě, tj. teprve 
tehdy, až bude v řešeném území využito nejméně 75% ostatních zastavitelných ploch. Jedná se o 
následující lokality: A16, A17, A19, A42, A46, A57. 

 
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

V území se nevyskytují provozovny, inženýrská díla ani přírodní prvky (ani vodoteče s vymezeným 
záplavovým územím),které by důvodně zavdávaly podnět k tvorbě podmínek pro snižování z nich 
plynoucích nebezpečí či katastrof. Žádná opatření v tomto smyslu územní plán nenavrhuje. Územní 
plán je v souladu s tímto úkolem. 

¨ 
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,  

Hospodářský potenciál obce této velikosti není dostatečný na to, aby mohl ovlivňovat následky 
nějakých náhlých hospodářských změn. Tyto možnosti by čistě teoreticky mohly mít snad jen celky na 
úrovni aglomerací, nebo velká města. Tento bod územně plánovací legislativy se nám zdá poměrně 
neúměrný. Územní plán je v souladu s tímto úkolem.  
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i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 
Rozvoj sídelní struktury je hlavním tématem územního plánu. Zachování a vylepšení kvalit bydlení 
přispívá územní plán i v jiných ohledech – zachování, respektování přírodních kvalit, zlepšení 
vybavenosti obce veřejnou infrastrukturou (plochy pro sport, rozvoj systémů technické a dopravní 
infrastruktury). Územní plán je v souladu s tímto úkolem.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území, 

Sama existence schváleného územního plánu bude nejvlastnější podmínkou pro hospodárné 
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 
Návrh ÚP akceptuje současný plán řešení mimořádných událostí, které má město zpracovaný a 
schválený a jeho zásady nezpochybňuje.Jsou vymezeny objekty a plochy pro nouzové ubytování, 
skladování materiálu civilní ochrany, humanitární pomoci atp. Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 
Žádná z ploch na území obce nevyžaduje asanační, rekonstrukční ani rekultivační zásahy, nejsou 
územním plánem navrhovány. Rekultivace byly provedeny v minulosti v případě plochy původní 
nepovolené skládky.  Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před 
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak, 

Žádná kompenzační opatření vyvolaná tímto územním plánem neexistují. Územní plán je v souladu 
s tímto úkolem. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 
Na řešeném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje, které by byly plošně využívány, kromě  zdrojů 
vodních. Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče. 

Tento úkol má zajišťovat zachování udržitelného rozvoje území v souladu s nejnovějšími poznatky 
a trendy úzce souvisejících jmenovaných oborů, ale i s ohledem na další vědní obory. Jedním 
z nástrojů tohoto souladu je nastavení všech procesů pořízení ÚPD (včetně projednání s veřejností 
a ochrany veřejných zájmů) tak, aby výsledek směřoval k žádoucímu výsledku. Dalším mechanismem 
je angažování osob splňujících požadovanou kvalifikaci v relevantních oborech a dále jejich 
spolupráce napříč obory, zajišťující multidisciplinární přístup, který tak složitá problematika, jíž územní 
plánování je, vyžaduje.  
Územní plán je v souladu s tímto úkolem. 
Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 
 
 
B 4. SOULAD S POŽADAVKY ZÁKONA Č. 183/2006 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
 
Územní plán je pořizován v souladu s platným stavebním zákonem a s jeho prováděcími předpisy. 
Stejně jako formální stránka, pořizování územního plánu, tak také jeho obsah (jak výrokové části, tak 
odůvodnění) má strukturu a další náležitosti dané stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami. ÚP 
je tedy zpracován v souladu s cíly a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního 
zákona, splňuje přiměřeně požadavky na obsah územního plánu stanovené v § 43 stavebního zákona 
a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž 
splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. Pořizovaný územní plán Lučany nad Nisou je v souladu s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů. 
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B 5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

 
B 5.1.        Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
 
Ochrana přírody a krajiny: Návrh ÚP respektuje všechny plochy a objekty ochrany přírody, tj. prvky 
všeobecné ochrany přírody dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 
všechny přírodně hodnotné plochy a objekty. 
Ochrana zemědělského půdního fondu: Návrh ÚP je zpracován v souladu se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu dle § 4 zák.č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 
Ochrana lesního půdního fondu: změna se nedotýká lesních pozemků. 
Ochrana ovzduší: Ochrana ovzduší se řídí zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
Ochrana obyvatelstva: ÚP  dodržuje zásady zpracování dokumentace územního plánu  
v souladu s § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
 
B 5.2.       Soulad se stanovisky dotčených orgánů 
 

Pořizovatelem byla v rámci veřejného projednání konceptu Územního plánu Lučany nad Nisou 
vyhodnocena tato stanoviska dotčených orgánů a odborná vyjádření ostatních orgánů a organizací, 
uplatněná podle zvláštních právních předpisů: 

• Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 361/2009/OÚP  ze dne 
3.6.2011 

• Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. životního prostředí 
a státní památkové péče, koordinované stanovisko č.j. 60945/2011 ze dne 9.6.2011 

• Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. životního prostředí 
a státní památkové péče, stanovisko č.j. 54933/2011 ze dne 25.5.2011 

• Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odd. dopravní a silniční, 
stanovisko č.j. 51830/2012 ze dne 16.7.2012 

• Krajský úřad Libereckého kraje, stanovisko č.j. OÚPSŘ 361/2009/OÚP  ze dne 22.6.2011 
• AOPK ČR, Správa CHKO JH, stanovisko č.j.SR/0512/JH/2011-1 ze dne 8.6.2011 
• Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., stanovisko č.j. UP/1251/11 ze dne 7.6.2011 
• Národní památkový ústav, odborné vyjádření č.j. NPÚ-353/1547,1960/2011 ze dne 18.5.2011 
• Ministerstvo obrany ČR, stanovisko č.j. MOCR 16537-1/2011 - 1420 ze dne 17.5.2011 
• Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 08586/2011 ze dne 9.6.2011 
• Lesy ČR, s.p., odborné vyjádření č.j. 692/247/84/312.4/2011 ze dne 14.4.2011 
• Povodí Labe, s.p., odborné vyjádření  č.j. PVZ/11/9611/Fr/0 ze dne 31.5.2011 
• Správa železniční dopravní cesty, s.o., odborné vyjádření č.j. 18953/11-OST ze dne 31.5.2011 

S ohledem na obsah stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné 
oblasti Jizerské hory a Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
proběhla ve dnech 16.11.2011,28.3.2012 a 24.4.2012 dohodovací jednání. Výsledkem byla dohoda 
mezi pořizovatelem a zúčastněnými dotčenými orgány, jejíž závěry byly zapracovány do návrhu ÚP 
Lučany nad Nisou. Pořizovatel zohlednil také požadavky ostatních orgánů a organizací, uplatněných 
v jejich stanoviscích a odborných vyjádřeních. 
Pořizovateli byla dále v rámci projednání konceptu doručena stanoviska následujících dotčených 
orgánů a vyjádření ostatních orgánů a organizací, ve kterých nebyly uplatněny žádné požadavky, nebo 
byl uplatněn souhlas bez dalších požadavků na úpravu návrhu Územního plánu Lučany nad Nisou: 

• Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 11272/2011 ze dne 11.4.2011 
• Hasičský záchranný sbor LK, stanovisko č.j. HSLI-1022-2/JN-P-PRE2-2011 ze dne 26.5.2011 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, stanovisko č.j. 30352/12/03100 ze dne 26.7.2012 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, stanovisko č.j. 28565/ENV/11 

355/540/11 ze dne 23.5.2011 
• ČR – státní energetická inspekce, stanovisko č.j. 651/11/51.103/Vop ze dne 16.5.2011 
• České dráhy, a.s., vyjádření ze dne 12.42011 
• Krajská správa silnic LK, odborné vyjádření č.j. 4/11/MM/127/2531 ze dne 27.4.2011 
• Ministerstvo zdravotnictví ČR, stanovisko č.j. MZDR 111/2011-306/INV-707 ze dne 15.4.2011 
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• Ministerstvo zemědělství, stanovisko č.j. 67579/2011-MZE-130735 ze dne 6.4.2011 
V souladu s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů a odborných vyjádření ostatních orgánů a 
organizací a dohodovacích jednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh 
Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Lučany n. N. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Lučany 
n. N. byly dne 26.11.2012 schváleny Zastupitelstvem města Lučany nad Nisou (č. usn. 195/2012). 
Dle přechodných ustanovení novely stavebního zákona s účinností od 1.1.2013 bylo s ohledem na fázi 
rozpracovanosti územního plánu (schválené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu) 
přistoupeno k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Lučany nad Nisou bez předchozího 
společného jednání o návrhu. 
S ohledem na skutečnost, že koncept Územního plánu Lučany nad Nisou byl projednán ještě před 
nabytím účinnosti ZÚR LK, požádal pořizovatel KÚLK o vyjádření z hlediska souladu s touto územně 
plánovací dokumentací. Požadavky na úpravu byly v Územním plánu Lučany nad Nisou zohledněny. 

• Krajský úřad Libereckého kraje, vyjádření č.j. OÚPSŘ/361/2009/OÚP ze dne 12.8.2013  
V rámci řízení o návrhu  - veřejného projednání -  byla pořizovatelem vyhodnocena následující 
stanoviska dotčených orgánů, ze kterých vyplynuly některé požadavky na úpravu návrhu Územního 
plánu Lučany nad Nisou. Jejich požadavky byly v územním plánu zohledněny. S Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR, Správou chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Krajským úřadem Libereckého 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, byly úpravy řešeny v dohodovacím jednání dne 
21.2.2014. 

• Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ/361/2009/OÚP ze dne 
18.11.2013  

• Magistrát města Jablonec nad Nisou, koordinované stanovisko č.j. 71501/2013 ze dne 
18.11.2013  

• Ministerstvo dopravy ČR, stanovisko č.j. 883/2013-910-UPR/2 ze dne 19.11.2013 
• ŘSD ČR, odborné vyjádření č.j. 18457-ŘSD-11110-2013 ze dne 2.10.2013 
• Správa CHKO JH, stanoviska č.j. SR/0512/JH/2011 – 24 ze dne 15.11.2013 a č.j. 

SR/0512/JH/2011 – 28 ze dne 25.11.2013 
Pořizovateli byla dále k veřejnému projednání doručena stanoviska některých dotčených orgánů a 
odborná vyjádření ostatních orgánů a organizací, ve kterých nebyly uplatněny žádné požadavky, nebo 
byl uplatněn souhlas bez dalších požadavků na úpravu návrhu Územního plánu Lučany nad Nisou. 

• Hasičský záchranný sbor LK, stanovisko č.j. HSLI-2525-2/JN-P-PRE2-2013 ze dne 
11.11.2013 

• Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 28599/2013 ze dne 21.10.2013 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, stanovisko č.j. 30352/12/03100 ze dne 21.11.2013 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, stanovisko č.j. 84101/ENV/13 

1096/540/13 ze dne 21.11.2013 
• ČR – státní energetická inspekce, stanovisko E-mailem ze dne 21.11.2013 
• České dráhy, a.s., vyjádření  E-mailem ze dne 26.9.2013 
• Ministerstvo zdravotnictví ČR, stanovisko č.j. MZDR 441/2013-306/INV-1767 ze dne 

30.10.2013 
• Státní pozemkový úřad , stanovisko č.j. SPU 494651/2013 ze dne 22.11.2013 
• Ministerstvo obrany ČR – vyjádření na základě telefonického rozhovoru ze dne 25.11.2013 
• Povodí Labe, s.p., odborné vyjádření č.j. PVZ/13/24697/Fr/0 ze dne 12.11.2013 
• Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 21992/2013 ze dne 28.11.2013 
• Lesy ČR, odborné vyjádření  ze dne 7.11.2013 
• RWE GasNet, s.r.o., odborné vyjádření č.j. 5000855991 ze dne 23.10.2013 

V rámci řízení o návrhu  - opakovaného veřejného projednání -  byla pořizovatelem vyhodnocena 
následující stanoviska dotčených orgánů, ze kterých vyplynuly některé požadavky na úpravu návrhu 
Územního plánu Lučany nad Nisou. Jejich požadavky byly v územním plánu zohledněny. S Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR, Správou chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Krajským úřadem 
Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, byly úpravy řešeny v dohodovacím 
jednání dne 23.7.2015. 

• Krajská hygienická stanice LK, stanovisko č.j. KHSLB 09130/2015 ze dne 27.5.2015 
• Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ/361/2009/OÚP ze dne 

26.5.2015  
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• ŘSD ČR, odborné vyjádření č.j. 17530-ŘSD-11110-2015 ze dne 7.5.2015 
• AOPK ČR, Správa CHKO JH, stanovisko č.j. SR/0512/JH/2011 – 32 ze dne 26.5.2015 
• Národní památkový ústav, odborné vyjádření č.j. NPÚ-353/k28752,30750/2015 ze dne 

23.4.2015  
• Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, 

odborné vyjádření č.j. 45480/2015 ze dne 22.5.2015 
Pořizovateli byla dále k veřejnému projednání doručena stanoviska některých dotčených orgánů a 
odborná vyjádření ostatních orgánů a organizací, ve kterých nebyly uplatněny žádné požadavky, nebo 
byl uplatněn souhlas bez dalších požadavků na úpravu návrhu Územního plánu Lučany nad Nisou. 

• Magistrát města Jablonec nad Nisou, koordinované stanovisko č.j. 33801/2015 ze dne 
25.5.2015  

• Hasičský záchranný sbor LK, stanovisko č.j. HSLI-1122-2/JN-P-PRE2-2015  ze dne 20.5.2015 
• Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 12212/2015 ze dne 27.4.2015 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, stanovisko č.j. MPO 19464/2015 ze dne 28.5.2015 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, stanovisko č.j. 27044/ENV/15 

(425/540/15) ze dne 25.5.2015 
• České dráhy, a.s., vyjádření  E-mailem ze dne 21.4.2015 
• Povodí Labe, s.p., odborné vyjádření č.j. PVZ/15/10706/Va/0 ze dne 27.5.2015 

Krajský úřad Libereckého kraje ve svém stanovisku č.j. OÚPSŘ 361/2009/OÚP KULK 83405/2015 ze 
dne 7.12.2015 potvrdil, že návrh ÚP Lučany nad Nisou je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR i 
Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje.  
K Návrhu rozhodnutí o námitkách  a návrhu vyhodnocení připomínek k námitkám a připomínkám 
uplatněným v procesu pořizování Územního plánu Lučany nad Nisou byly na základě výzvy Magistrátu 
města Jablonec nad Nisou, odd. územního plánování, uplatněna pouze následující  souhlasná 
stanoviska dotčených orgánů:  

• Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, stanovisko č.j. 53314/2016-8201-
OÚZ-PCE ze dne 7.7.2016 

• Obvodní báňský úřad, stanovisko č.j. SBS 18489/2016 ze dne 20.6.2016 
• Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KÚLK 

49740/2016  ze dne 8.6.2016 
• AOPK ČR, Správa CHKO JH, stanovisko č.j. SR/0512/JH/2011 – 35 ze dne 30.6.2016 
• Hasičský záchranný sbor LK, stanovisko č.j. HSLI-1882-2/JN-P-PRE2-2016 ze dne 22.6.2016 
• Krajský úřad Libereckého kraje, koordinované stanovisko č.j. OÚPSŘ 361/2009/OÚP (KULK 

56373/2016) ze dne 1.7.2016 
• Magistrát města Jablonec nad Nisou, koordinované stanovisko č.j. 50402/2016 ze dne 

14.7.2016  
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, stanovisko č.j. MPO 29122/2016 ze dne 2.6.2016 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek byl v části odůvodnění námitky č. 77 
doplněn na základě podpůrného sdělení ve stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy 
chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Jednalo se o skutečnost, že pozemek p.č. 907/5 k.ú. Lučany 
nad Nisou leží v údolní nivě Smržovského potoka. Údolní niva i vodní tok jsou dle § 4 odst. 2 zákona o 
ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými prvky a také z uvedeného důvodu nelze na 
předmětném pozemku umístit rodinný dům. 
V průběhu pořizování návrhu Územního plánu Lučany nad Nisou nebyly řešeny rozpory podle  
§ 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., 
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NÁLEŽITOSTI PODLE § 53 odst. 5  STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
B 6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na území Natura 2000 
 
Krajský úřad libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle § 22 
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje tato vyjádření: 
 
K návrhu zadání ÚP Lučany nad Nisou byl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí dle přílohy k stavebnímu zákonu. Vzhledem k tomu, že z návrhu Zadání ÚP Lučany nad Nisou 
byly vypuštěny ty plochy sportu, jejichž funkční využití stanovovalo rámec pro realizaci některých 
záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a vzhledem k vyloučení významného vlivu na 
soustavu Natura 2000 (stanovisko Správy CHKO Jizerské hory ze dne 21.12.2009, zn. 03292/JH/2009), 
upustil krajský úřad od uplatněného požadavku na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
 
Odůvodnění: Součástí záměrů pro zpracování nového ÚP Lučany nad Nisou nejsou rozvojové plochy 
pro realizaci sjezdových tratí a sedačkové lanovky na Vaisův kopec. Dotčené orgány státní správy na 
úseku ochrany přírody a veřejného zdraví nevznesly zásadní připomínky. Vliv na lokality soustavy 
Natura 2000 byl vyloučen. 
 
 
B 7.  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
 
Krajský úřad nevydal stanovisko, protože nebylo třeba zpracovávat vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území. 
 
 
B 8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, 

S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 
Krajský úřad nevydal stanovisko, protože nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území. 
 
 
B 9.    KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ,  VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je dále členěno stejně jako textová část návrhu územního plánu. 
 
B 9.1.  Vymezení řešeného a zastavěného  území 
 
Řešené území je vymezeno správním územím obce Lučany nad Nisou o celkové rozloze 1313 ha a 
skládá se z následujících katastrálních území: 

- Lučany nad Nisou (563692),  
- Horní Maxov (688223),  
- Jindřichov nad Nisou (688240). Celková rozloha je  1313 ha. 

 
Zastavěné území se vymezuje návrhem územního plánu s datem 24.9.2014 a odpovídá současné 
legislativě dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“).. Je vymezeno 34 dílčích zastavěných území. Velké množství dílčích  
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zastavěných území odpovídá charakteru rozvolněné zástavby v krajině Jizerských hor. Zastavěné 
území je vyznačeno ve výkresech grafické části územního plánu. 
 
Širší vztahy a vazby 
Z hlediska státní správy je město Lučany nad Nisou začleněno v Libereckém kraji, leží v jeho východní 
části. a výrazně spáduje do Jablonce nad Nisou. Území Lučan sousedí s Josefovým Dolem na severu, 
Janovem nad Nisou na západě, Jabloncem nad Nisou na jihozápadě, Novou Vsí nad Nisou na jihu a 
Smržovkou na východě. Lučany jsou  obsluhovány silnicí I. tř. č. 14 a silnicemi III. tř.č. 29035, 29036, 
29037, 29038 a 29039  a  železniční tratí č. 036 Liberec – Tanvald – Harrachov. Lučany nad Nisou 
přísluší do působnosti těchto územních jednotek: - Obec s rozšířenou působností a  Pověřený Obecní 
úřad Jablonec nad Nisou. . Lučany jsou členem Euroregionu Nisa a mikroregionů Pramen Nisy, Jizerské 
hory a Kamenice. 
 
B 9.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

 
Koncepce rozvoje území obce  
Návrhem územního plánu nedochází ke změně a významu sídla, které bude dále plnit funkci trvalého 
bydlení v kombinaci s výrazným podílem rekreačního využití, částečně i s hospodářstvím, orientovaným 
na lehkou průmyslovou výrobu, dřevařství a zemědělství. Návrhem je řešeno rozšíření zastavitelných 
ploch především pro bydlení. Návrh nových rozvojových ploch respektuje stávající urbanismus sídla, 
jeho půdorysné schéma a převažující prostorové rozmístění a  členění objektů. Jsou respektovány 
stávající přírodní hodnoty území a prvky ÚSES regionálního i lokálního významu. Změna ÚP respektuje 
veškerou stávající zeleň v území a vytváří podmínky pro její rozšíření v krajině. Hlavními ovlivňujícími 
faktory v pozitivním (atraktivnost přírodního prostředí) i negativním smyslu (výrazná omezení 
rozvojových možností vzhledem k ochrannému režimu) je skutečnost, že převážná většina území leží 
v CHKO Jizerské hory. 
 
Koncepce rozvoje území, a to jak vlastní obce, tak jejích částí, současně existující v minulosti vzniklý 
stav potvrzuje a z něho vychází i do budoucnosti. V územním plánu je určena pro každou ucelenou část 
území její prioritní funkce, ale i koncentrace zástavby, /což spolu s dalšími regulačními podmínkami 
zajišťuje harmonii prostředí s ohledem na snahu zachovat estetickou kontinuitu krajiny a sídla.  
Zájem o bydlení, i rekreační, bude možno v Lučanech n. N. uskutečnit na řadě vybraných ploch. V plánu 
byl navržen přípustný charakter a intenzita zástavby jen v rod.domech. Největší takto vyhrazené plochy 
jsou na svazích severně od komunikace I/14 vedoucí středem obce, ale i na straně opačné. Změnami 
a novým návrhem ÚP, nyní zpracovávaným, byly zajištěny další plochy pro rozvoj bydlení. Jejich 
potřeba bude tímto saturovaná. Při úvahách o možném výhledovém využívání rozsáhlých 
nezastavěných ploch dříve pečlivě obhospodařovaných, uváděl původní územní plán, že nelze příliš 
spoléhat na zájem zemědělské velkovýroby, pro její celkově menší potřeby i malou ekonomickou 
efektivitu danou klimatem a dalšími vlivy. Očekávalo se, že obdobně jako v jiných vyspělých zemích 
může takovéto prostředí, nejlépe i s uvážlivou podporou státu, "uživit" několik menších či středních 
farem rodinného typu, a to i nově postavených, založených na chovu skotu v kombinaci s turistickými 
službami /agroturistika/. Tato verze se dosud nepotvrdila, volné plochy, pastviny a louky tam, kde je to 
z důvodů zachování charakteru a přírodního bohatství Jizerských hor nutné, jsou vesměs využívány pro 
řídký chov skotu. Nárůst nálety zalesněných ploch na plochách dříve sloužících jako louky a pastviny 
pokračuje.   
Malé skupinky tradičních chalup i horské samoty, dnes téměř bez výhrady sloužící soukromé rekreaci, 
by měly mít do budoucna nadále zaručenu klidnou existenci a neměly by se výrazněji rozšiřovat, jejich 
údržba by však měla být zajištěna. 
Průmyslová výroba má v Lučanech n. N. tradice výrobě skla a jeho různého zpracování. Tyto podniky 
by měly využívat svých dosavadních ploch, ale jejich existence je ovlivněna ekonomickou realitou. Další 
výrobní jednotky většinou zpracovávají dřevo a z toho důvodu jejich umístění blízko zdrojů suroviny je 
logické. V Lučanech není žádoucí a ani možné, snažit se o koncentraci výroby do nějakého samostatně 
vymezeného okrsku nebo souboru. Je však potřeba pečlivě zvažovat jakékoliv výrobní aktivity uvnitř 
území obytných. Pro účely umístění případných drobných řemeslných výrob jsou v územním plánu 
preferovány plochy v údolí. I v rámci regulativů ploch pro rodinné bydlení je umožněna existence 
rozsahem přesně vymezených komerčních a výrobních aktivit. 
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Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
Ochrana hodnot kulturních, historických i přírodních je vyjádřena v rozmístění funkčních ploch, 
v navržené kompozici sídla, resp. nových zastavitelných ploch, a také je vyjádřena v regulativech.  
Některé aspekty ochrany hodnot však překračují možnosti územně plánovací dokumentace a je na 
stavebním úřadu, aby v rámci svých kompetencí dbal na soulad nové zástavby s původní (vč. 
přestaveb, dostaveb apod.), na materiálové a barevné řešení atp. Stejně se to týká i krajiny, aby např. 
dosadby zeleně sortimentem odpovídaly místně obvyklým skladbám, aby jakékoli záměry v území 
respektovaly krajinný ráz atd. 
 
Hodnoty urbanistické a architektonické  
Územní plán rozvíjí stávající urbanistickou strukturu a chová se rozdílně podle kontextu zástavby.  
Architektura nové výstavby, a to zejména obytných domů, se nesmí významněji lišit především od 
hmotového řešení stávajících objektů podobného účelu a původních chalup. Musí být přibližně 
zachován převládající sklon střech, poměr kamene, omítky a dřeva na fasádách a v místě obvyklá 
velikost oken. Není třeba lpět na úplném kopírování typu domu rozšířeného v okolních lokalitách, není 
ani třeba návrhem popírat současnou dobu vzniku nových staveb. Zvláštní péče musí být věnována 
návrhům rodinných a rekreačních domů zejména na území Horního Maxova a Jindřichova.  
 
Hodnoty kulturní 
Historický a kulturní hodnoty území spočívají v kultivovaném projevu sídelní struktury, historické 
podstatě vývoje sídel na území dnešních Lučan nad Nisou a urbanistické kompozici osídlení. Těžištěm 
kulturních hodnot sídelní struktury jsou objekty dokládající její stavební vývoj. Způsob zástavby a 
zachované stavby lidové architektury, vycházející z místních podmínek, vytváří významnou kulturní 
hodnotu. 
Z důvodu výjimečnosti kvalit a rozsahů objektů mimo rámec památkové ochrany je nutno v území 
zachovat v původním tvarosloví a výrazu formou místní ochrany objekty lidové architektury, objekty 
drobné architektury a další objekty dokládající vývoj obce. 
 
Pro jih Jizerských hor jsou typické i roubené domy s vaznicovým krovem, nástupci původní lidové 
architektury. Přízemní roubené stavby s obytným podkrovím od předchozích odlišuje střecha 
vaznicového krovu bez námětků, přečnívající při okapové i štítové straně. Jedná se většinou o 
řemeslnické domy bez zemědělského zázemí, s dalšími obytnými místnostmi namísto chlévů a komor. 
U tzv. „sklářských domků“  hospodářská část chybí úplně. Zajímavá jsou stavení s  mansardovými 
krovy, zejména na bohatších stavbách mlýnů a far. Osově souměrná kompozice s vyváženým 
rozvržením větších a početnějších oken navazuje na  starší lidové  domy. V řadě detailů – okenní 
šambrány, dveře a portály, kované prvky, kamenické práce - se projevil vliv baroka, klasicismu a 
secese.  
Je třeba zachovat původní urbanistickou strukturu jednotlivých sídel a unikátní kulturní krajinu, které 
jsou výrazem identity území a jeho historického vývoje v řešeném území (zejména v oblastech 
Jindřichova, Horních Lučan, Horního Maxova, Bramberka a Záhoří). 
Architektura v údolních částech sídla se svým stylem a kvalitou nevymyká obvyklé architektuře 
v podobných podhorských oblastech sudetského typu. Svou nespornou hodnotu má novogotický kostel 
i několik bývalých komerčních objektů z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Novodobější 
existující stavby, hlavně objekty na bydlení trvalé i rekreační, mají různou výtvarnou kulturu a většinou 
nevýraznou formu, podléhající standardnímu všeobecnému vkusu desetiletí, kdy vznikly. V tomto směru 
má zásluhy i Správa CHKO JH, která na chráněných územích je hlavním arbitrem povolovacích procesů 
předcházejících vlastní stavební činnosti.  
 
Hodnoty přírodní  
Přírodní hodnoty území jsou vyjádřeny  geomorfologií terénu s přirozenými vodními toky, mokřady, 
krajinnou zelení s mimolesními a lesními porosty. Přírodní charakter je tvořen dlouhodobým vývojem. 
Pro sídlo je kvalita prostředí důležitá s ohledem na význam jeho rekreačního využití a kvalitního života 
jeho rezidentů. Přírodní hodnota vyjadřuje stav přirozených ekosystémů v území, je vnímána 
v  kompozici, panoramatech i v detailech. 
 
Přírodní podmínky: 
Klimatické podmínky 
Jde o oblast chladnou s krátkým relativně vlhkým a chladným létem a mírným podzimem. Zima je 
dlouhá s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu je pouze 4,3 st. C, 
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průměrná lednová teplota je -4,9 C a červencová 13,7 C. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 
je 148. 

Geologie, hydrogeologie 
Jizerské hory jsou pohořím prvohorního stáří. Pro zdejší reliéf jsou charakteristické ploché 
kupy, plošiny, zaoblené hřbety a široká údolí, na okrajích jsou příkré svahy s mladými údolími 
vzniklými erozí.  
Převážnou část pohoří tvoří krkonošsko-jizerský žulový pluton, což ovlivňuje nejen geomorfologii, ale i 
složení půd a tím i charakter vegetace. Na několika místech jej prostupují třetihorní výlevné vyvřeliny. 
Na okrajích plutonu jsou zastoupeny přeměněné horniny. Úbočí a údolní polohy jsou místy překryty 
čtvrtohorními sedimenty, ve vyšších polohách vrstvami rašeliny. Horotvorné procesy probíhaly v 
Jizerských horách v několika fázích – od asyntského vrásnění v předprvohorním období přes 
kaledonské vrásnění až po vrásnění hercynské. Krkonošsko-jizerský masiv je vystaven intenzivnímu 
zvětrávání a odnosu již 250 mil. let. K výraznému vyzdvižení Jizerských hor došlo ve třetihorách při 
saxonských tektonických pohybech, kdy také vznikly strmé severní svahy. Na náhorní plošině a 
severních svazích jsou patrné vlivy mrazového zvětrávání, které dalo vzniknout skaliskům   balvanovým 
mořím. 
Hydrologie 
Vodními útvary povrchových vod jsou vodní toky a jejich dílčí povodí. Řeka Lužická Nisa (podle základní 
vodohospodářské mapy ČR jde o vodohospodářsky významný tok), který  (nejprve pod jménem 
Lučanská Nisa) protéká od východu k západu téměř celým územím. 
Do tohoto vodoteče se vlévají drobné potůčky malého významu. Na východě je to Smržovský potok, 
přítok Kamenice (mimo řešené území). 
Ve východní části území vede od jihu k severu rozvodnice povodí vodohospodářského toku Jizera a 
toku  Lužické Nisy. Jde o část  hlavního Evropského rozvodí Labe – Odra. Další rozvodnice jsou 
místních toků 
 
Hodnoty civilizační, technické  
Mezi hodnoty civilizační a technické lze zařadit kromě obvyklých novodobých systémů inženýrské 
infrastruktury i v minulosti vzniklé vodní nádrže, účelově zřizované, aby ochránily krajinu i stavby před 
zaplavením i z důvodů účelného využití vody pro hospodářské účely. S nimi prováděné regulace 
drobných vodotečí, část původních cest v krajině i v lesích, většinou lemovanými dnes již dožívajícími 
alejemi, s mostky a propustky. Mezi civilizační prvky patřila i síť zařízení, útulen, penzionů a hospod, 
podporující pěší turisty i ty na lyžích a také zmiňované rozhledny. Tento trend, užitečný i pro místní 
obyvatelstvo, má význam i v době současné. Řada dříve prestižních součástí civilizace sice mizí nebo 
je transformována, řada si svůj význam ponechává. Sem patří všechny typy tělovýchovných a 
sportovních zařízení.  
 
Památková ochrana 
Seznam nemovitých kulturních památek na území Lučan nad Nisou: 

 

číslo 
rejstříku uz název 

okresu 
sídelní 
útvar část obce čp. památka ulice, nám. 

/umístění 
11571/5-
5767 P Jablonec  

n/N 
Lučany  
n/N 

Lučany  
n/N  kostel Navštívení 

P.Marie st.p.č. 456 

19141/5-
4797 S Jablonec  

n/N 
Lučany  
n/N 

Lučany  
n/N  pomník sklářské 

pozdvižky p.p.č. 816/2 

19780/5-
4798 S Jablonec  

n/N 
Lučany  
n/N 

Lučany  
n/N 503 usedlost 

s mačkárnou skla st.p.č.497 

18509/5-62 S Jablonec  
n/N 

Lučany  
n/N 

Lučany  
n/N 192 brusírna skla st.p.č. 

362/3 

21178/5-63 S Jablonec  
n/N 

Lučany  
n/N 

Lučany 
n/N  socha sv. Františka 

u čp. 141 
p.p.č. 
2261/5 

číslo 
rejstříku uz název 

okresu 
sídelní 
útvar část obce čp. památka ulice, nám. 

/umístění 
26857/5-

4799 S Jablonec  
n/N 

Horní 
Maxov 

Horní 
Maxov 48 venkovský dům st.p.č. 98/2 
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Válečné hroby a pietní místa: 
 

číslo 
rejstříku název okresu sídelní útvar část obce památka 

ulice, nám. 
/umístění 

CZE5103-
8217 Jablonec  n/N Lučany  n/N Lučany  n/N 

Pietní místo - objekt 
(1. světová válka) za č.p.331 

CZE5103-
8220 Jablonec  n/N Lučany  n/N Lučany  n/N 

Pietní místo - objekt 
(1. světová válka) pod kostelem 

 
Archeologická naleziště:  
 
Obec se nachází v území s očekávanými archeologickými nálezy. V případě zemních prací je nutno 
postupovat v intencích zákona. o státní památkové péči a jeho novely. Součástí každého územního 
řízení musí být vyjádření ústavu archeologické památkové péče. 
 

poř.č. SAS soubor název UAN kat. UAN katastr, okres 

03-14-24/2 LIB-98 Jindřichov II. Jindřichov nad Nisou, Jablonec nad 
Nisou 

 
Rozhledny 
K Jizerským horám patřily vždy neodmyslitelně jejich rozhledny, jichž se do dnešní doby zachovalo 
překvapivě velké množství. Na katastru Lučan n. Nisou jsou takové rozhledny dvě - známější kamenná 
věž na Bramberku a skromnější litinová Slovanka. 
Dnešní podoba 21 m vysoké rozhledny na Bramberku vznikla v roce 1919 na místě dřívější věže 
dřevěné. Rozhledna šťastně přečkala nepříznivé doby a je v dobrém technickém stavu. Druhá, 
Slovanka, je z roku 1887. 
 
Historický vývoj 
 
Lučany nad Nisou, dříve Wiesenthal, leží uprostřed jabloneckého okresu na ploše 10 km2 jižně od 
Janova nad Nisou a Maxova, severně od Jiřetína a Smržovky, na sever od Nové Vsi a východně od 
Jablonce nad Nisou a Jindřichova. Město je vzdáleno cca 4 km od Jablonce nad Nisou a 15 km od 
Liberce. 
Přesné datum vzniku obce nelze doložit. První písemná zmínka o Lučanech u Jablonce je z roku 1623. 
Nalezneme ji v kronice sklářské rodiny Schürerů z Waldheimu ve Mšeně, kdy jako kmotr při křtu je 
uveden Bartoloměj Fischer, rychtář Lučan. Další písemnou zmínku nalezneme v Urbáři semilském z 
roku 1634. Při založení patřila obec k panství semilskému, jehož majiteli byli páni ze Smiřic. Roku 1635 
připadá panství rodu Des Fours, kteří sem přišli z Lotrinska ve Východní Francii. V roce 1647 je jméno 
obce uvedeno na zvonu kostela ve Smržovce. Hrabě Albrecht Maxmilián Desfours oddělil v roce 1662 
statek Smržovku s vesnicemi Smržovkou, Tanvaldem, Lučany, Novou Vsí a Janovem ze semilského 
panství. Roku 1679 se panství Hrubý Rohozec spojilo se Smržovkou. Sídlo vrchnosti pro oblast 
lučanska bylo ve Smržovce na zámečku. 
 
Nejstarší pozemková kniha je z roku 1708 a je dokladem toho, že obživu lučanským poskytovalo 
drobné zemědělství, domácí tkalcovství a předení. Sklářská výroba přišla do Lučan teprve v 18. století. 
 
Jméno obce je pravděpodobně odvozeno od lučanského údolí, kterým protéká nyní bezejmenný potok 
v „Gruntu“ hoření části obce, nebo od dalšího údolí, kterým protéká Lučanská Nisa. Zatím co Nisa teče 
s Odrou do Baltského moře, „Grundbach“ vtéká do Kamenice a s ní Jizerou do Labe a do Severního 
moře. Středem obce vede tedy rozvodí, které je nejmarkantnější na „Krojčenku“ (Kreutzschenku). 
  

26575/5-
5864 P Jablonec  

n/N 
Horní 
Maxov 

Horní 
Maxov  rozhledna Slovanka st.p.č. 

611/4 

105656 P Jablonec 
n/N 

Lučany  
n/N 

Lučany  
n/N  Rozhledna 

Bramberk 
st.p.č 
603 
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V roce 1850 byla odstraněna vrchnostenská neboli patrimoniální správa. Někdejší vrchností 
dosazované rychtáře vystřídali volení starostové a na místě poddanských vsí se vytvořily obce jako 
společenstva nezávislých a svéprávných občanů.  
 
V roce 1883 byl založen hřbitov a v roce 1889 byla dokončena stavba kostela. Od roku 1886 měla obec 
i vlastního strážníka. 
Roku 1867 získala obec poštu a telegraf, telefon získala v roce 1893. V této době na základě 
rozhodnutí císaře Františka Josefa I., z 2. 12. 1892 se Lučany mohly nazývat městysem s tržním 
právem. V roce 1894 byla dokončena železniční trať a zřízena zastávka v Dolních Lučanech. V 1905 
– 1906 byl zaveden plyn a v roce 1913 byl městys elektrifikován. 
 
V roce 1913 rozhodnutím již dříve zmíněného panovníka byly Lučany nad Nisou povýšeny na město a 
v té době patrně získaly i svůj vlastní znak, v němž je na tmavě-červeném štítě stříbrný pelikán s 
rozepjatými křídly, krmící tři mláďata v hnízdě ( tento symbol se používal přibližně od roku 1850, kdy 
byl znázorněn na obecní pečeti). 
V roce 1945 na konci války byl ustaven Národní výbor československý později místní správní komise. 
Později to byl Místní národní výbor. V té době obec Lučany přišla o statut města. Následoval Obecní 
úřad a v současné době je to opět Městský úřad. 
Na počátku roku 2005 obec zažádala o navrácení historického statutu města a ten ji byl rozhodnutím 
Parlamentu České republiky 10. října 2006 navrácen. 
Za územní správní reformy v roce 1960 byl k Lučanům připojen Horní Maxov a Jindřichov. 
 
Hodnoty civilizační - demografie   
 
Civilizačními hodnotami, které se na území Lučan nad Nisou uplatňují, jsou především projevy lidské 
činnosti, jež mají význam pro dnešní generace a také potenciál budoucí. Jde především o samotnou 
hmotnou substanci obcí – domy a bytový fond a dále o infrastrukturu, především dopravní a technickou. 
 
Vývoj počtu obyvatel Lučan nad Nisou 1869 - 1991 
 

1869 3 644  1930 5 119 

1880 4 056 1950 2 386 

1890 4 413 1961 1 967 

1900 4 725 1970 1 893 

1910 5 038 1980 1 754 

1921 4 323 1991 1 438 
 
Vývoj počtu obyvatel Lučan nad Nisou 1971 - 2013 
 

rok stav 
1.1. narození zemřelí přistěh. vystěh. přírůstek 

přirozený 
přírůstek 
migrační 

přírůstek 
celkový 

stav 
31.12. 

1985 1568 19 20 36 62 -1 -26 -27 1541 
1990 1488 13 25 70 52 -12 18 6 1494 
1995 1469 19 8 69 41 11 28 39 1508 
2000 1510 16 14 71 30 2 41 43 1553 
2005 1670 19 11 67 23 8 44 52 1722 
2006 1722 21 14 76 67 7 9 16 1738 
2008 1767 19 16 63 49 3 14 17 1784 
2009 1784 20 8 55 65 12 -10 2 1786 
2010 1786 20 13 52 37 7 15 22 1808 
2011 1762 14 17 43 52 -3 -9 -12 1750 
2012 1750 14 27 50 49 -13 1 -12 1738 
2013 1738 21 18 53 42 3 11 14 1752 
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Vývoj počtu obyvatel Lučan nad Nisou 1985 - 2013 
 

rok stav 
1.1. narození zemřelí přistěh. vystěh. přírůstek 

přirozený 
přírůstek 
migrační 

přírůstek 
celkový 

stav 
31.12. 

1985 1568 19 20 36 62 -1 -26 -27 1541 
1990 1488 13 25 70 52 -12 18 6 1494 
1995 1469 19 8 69 41 11 28 39 1508 
2000 1510 16 14 71 30 2 41 43 1553 
2005 1670 19 11 67 23 8 44 52 1722 
2006 1722 21 14 76 67 7 9 16 1738 
2007 1738 22 18 82 57 4 25 29 1767 
2008 1767 19 16 63 49 3 14 17 1784 
2009 1784 20 8 55 65 12 -10 2 1786 
2010 1786 20 13 52 37 7 15 22 1808 
2011 1762 14 17 43 52 -3 -9 -12 1750 
2012 1750 14 27 50 49 -13 1 -12 1738 
2013 1738 21 18 53 42 3 11 14 1752 

 
Vývoj počtu domů v  Lučanech nad Nisou 1869 - 1991 
 

Rok Počet domů 

1869 566 

1880 584 

1890 693 

1900 784 

1910 784 

1921 814 

1930 916 

1950 889 

1961 456 

1970 426 

1980 397 

1991 431 
 
Celkový počet domů úzce souvisí s demografickým vývojem. Ve sledovaném období bylo dosaženo 
nejvyššího počtu (916) domů na území obce v roce 1930. Až do tohoto roku docházelo prakticky k 
neustálému růstu počtu lidských obydlí. Výrazný pokles po roce 1950 byl způsoben především 
vysídlením většiny německého obyvatelstva i dalšími migračními důvody,   V roce 1961 bylo v Lučanech  
téměř o polovinu domů méně (456), minima bylo dosaženo v roce 1980 (pouhých 397 domů). Od té 
doby lze sledovat mírný nárůst počtu domů až k počátku 90. let, kdy došlo k obnovení výstavby a oživení 
aktivit v pohraničí. Na statistických výsledcích se ovšem projevil také v jednotlivých desetiletích 
novodobé historie různě intenzivní trend přeměny některých původně klasických obytných domů na 
podniková rekreační zařízení nebo zařízení ROH. Stejně tak po r. 1989 proběhla další vlna obdobné 
transformace na soukromě vlastněná rekreační zařízení (penziony). 
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Cestovní ruch a rekreace  
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje začleňují území obce do oblasti cestovního ruchu Jizerské 
hory, podoblasti cestovního ruchu Jizerské hory a zařazují obec mezi tzv. příměstská střediska rekreace 
– PSR, sídla s vysokou rekreační funkcí v blízkosti 
významných center osídlení. ÚP v souladu se ZUR LK preferuje svým řešením šetrné využití potenciálu 
území nejen pro dlouhodobější, ale i pro krátkodobou i jednodenní rekreaci, nabídku letních i zimních 
sportovně rekreačních aktivit, síť cyklistických a turistických tras, Koupaliště, v zimních obdobích 
lyžařský areál a přístup  na hřebeny, Jizerskou magistrálu a řadu dalších běžeckých stop. Jde o území 
dobře dostupné soukromou i veřejnou dopravou, která nezatěžuje centrální, výše situovaná střediska.  
Jednou z nejvíce rozvinutých rekreačních charakteristik obce jsou ubytovací možnosti v  komerčních 
zařízeních - cca 590 lůžek. V soukromých domech je nabízena další lůžková kapacita - cca 240 lůžek. 
Zájem o využití  sportovně rekreačních nabídek Jizerských hor se však soustředěn výrazně především 
na zimní období, resp. jeho některé úseky, a v ostatních obdobích roku, vč. léta, není příliš významný. 
Nejinak je tomu i v Lučanech nad Nisou. Právě v relativně snadné dopravní přístupnosti je největší 
rozvojový potenciál Lučan nad Nisou v soustředěnosti na rekreaci a pobyty krátkodobého charakteru. 
V Lučanech má velký význam také  individuální (soukromá)  rekreace, kdy nezanedbatelnou část 
bytového fondu představují objekty druhého bydlení – rekreační chalupy, vytvářející současně 
nezaměnitelnou atmosféru obce a celé oblasti. Tento druh staveb vykazuje  částečně i potenciál pro 
přestavbu na bydlení trvalé. 
 
B 9.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně 
 
Urbanistická struktura obce 
 
Město Lučany nad Nisou se sestává z několika částí, vzájemně relativně značně odlišných. Jádrem 
vlastních Lučan je poměrně hustě zastavěná údolní část podél povodí lučanské Nisy, v němž od 
pradávna vedla důležitá dopravní cesta, dnes silnice I/14, mezi Jabloncem nad Nisou, Tanvaldem a 
dále. Tento hospodářský střed sídla má nejintenzivnější charakter zastavění v délce asi 300 metrů na 
obou stranách jmenované silnice, a také podél silnice III. tř. č. 29039 směrem na Horní Maxova Josefův 
Důl. Na obě strany od této úzké osy se hustě zastavěná část obce rozšiřuje po úbočích stoupajících 
kopců a se vzdáleností od údolních poloh klesá i intenzita využití ploch. Přesto se dá určit jistá hranice 
hustšího existujícího zastavění, uvnitř které je odhadem 85 % všech objektů obce. Mimo tyto hranice 
další zástavba existuje v údolních pozicích na severu a ve vyšších polohách na jihu katastrálního území. 
Souvislá zástavba, avšak pouze ve formě jedné řady objektů, pokračuje podél obou stran silnice I/14 až 
na hranice sousední Smržovky. Součástí Lučan jsou i katastry Horního Maxova a Jindřichova nad 
Nisou. V tomto případě se jedná o části území, které je zastavěno převážně nesouvisle, většinou 
původně typickými objekty lidového stavitelství. Pouze v některých případech, jako ve středu Horního 
Maxova kolem kostela, se jedná o intenzivnější uskupení domů. 
 
Území Lučan nad Nisou lze podle typů zachované urbanistické struktury rozčlenit na: 
- výrazněji urbanizovaná území, která jsou soustředěna v nejníže položených částech řešeného 

území, s převahou občanského vybavení, smíšeného bydlení ve starších  rodinných i bytových 
domech. Je pro ně typická struktura převážně polyfunkčního charakteru a různorodost výškové 
hladiny staveb od přízemních až po třípatrové. Součástí území jsou i objekty výroby, skladování a 
dalších komerčních činností a veřejná zeleň,  

- území převážně venkovského charakteru na svazích a v mělčích bočních údolích  
přiléhajících na jih a sever zástavby s prvky výrazněji urbanizovaného území v centrálním pásu 
Lučan nad Nisou.  Jde o oblasti s převahou individuálního bydlení, individuální rekreace a funkcemi 
typickými pro širší spektrum občanského vybavení drobnějších měřítek.  

- území s výrazně rozptýlenou zástavbou, menšími shluky až samotami výše ve  
- svazích údolí nebo v jejich závěru, případně v pramenných vlhkých částech luk. V Lučanech nad 

Nisou rozsahem převažující typ osídlení s vazbou na přírodní, nebo přírodě blízkou krajinu. Z 
hlediska staveb jde o stabilizovaná území připouštějící při respektování typického rázu staveb 
obnovu stávajících objektů, výjimečně dílčí doplnění. V území řešeném územním plánem Lučan 
nad Nisou sem patří všechny luční enklávy s drobnými osadami nebo soliterními objekty v rámci  
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- náhorní plošiny, Horní Maxov, Bramberk – Bémova kotlina, většina Jindřichova, Frajšic a většina 
Horních Lučan.  

 
Mezi nejhodnotnější části zástavby v zájmovém území patří: Horní Maxov, Bramberk – Bémova kotlina, 
horní část Jindřichova a část Horních Lučan. Jedná se o sídla nebo části sídel se zachovalou strukturou 
i hodnotnými stavbami, vazba k okolní zemědělské krajině nebo k okolní přírodě blízké krajině. 
Požadavkem je zachování původní urbanistické struktury těchto území  a ochrana architektonického 
dědictví. 
 
Vymezení zastavitelných ploch 
 
Územní plán vymezil plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na jejich polohu v řešeném území, 
podle převládající funkce, s ohledem na využití kontaktního území, s respektováním limitů využití území 
např. ochranných pásem a jejich ochranných režimů. Vymezil skladebné části ÚSES, stanovil jeho 
ochranný režim a plochy, které jsou dotčeny jeho ochranným režimem vymezil jako nezastavitelné. 
Podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby činnosti v 
nich provozované resp. způsob jejich využití nebyly v konfliktu s plochami sousedními, aby např. v 
plochách bydlení nebyly realizovány stavby a prováděny činnosti, které by snižovaly pohodu bydlení a  
negativně ovlivňovaly životní a obytné prostředí v těchto plochách. Do přírodně hodnotných lokalit 
nejsou navrhovány žádné aktivity, které by mohly tyto části řešeného území negativně ovlivnit.  
V návrhu územního plánu Lučan nad Nisou je pro definování ploch s rozdílným způsobem využití 
respektována  vyhláška č. 501/Sb. v platném znění.    

Jako plochy neuvedené ve vyhlášce  č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území jsou 
v územním plánu  vymezeny  Plochy zeleně ostatní a specifické  ZO.  

Tyto plochy byly vymezeny z důvodu existence tohoto typu zeleně v řešeném území a absence této 
kategorie v citované vyhlášce. 
   
Celkem je územním plánem Lučany nad Nisou navrženo 40,574 hektarů zastavitelných ploch a 3,861 
ve II. etapě. 
 
Tab.1:  Vymezení zastavitelných ploch 
 

lokalita funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 

A1 BR Horní Maxov 0,139 

1RD, OP silnice, CHKO III. zóna, plocha 
navazuje na stávající zástavbu. Výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná, a to za předpokladu, že 
v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno dodržení 
hlukových limitů. 

A2 BR Horní Maxov 0,116 

1RD, OP silnice, OP lesa, CHKO III. zóna. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů. 

A3 BR Horní Maxov 0,098 1RD, OP lesa, CHKO 3. zóna. 

A4 BR Horní Maxov 0,237 1RD, OP lesa, CHKO III. zóna, plocha 
navazuje na stávající zástavbu. 

A6 BR Horní Maxov 0,746 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
hřbitova, CHKO III. zóna. 

A9 BR Horní Maxov 0,165 

1RD, OP lesa, OP silnice, CHKO   III. zóna, 
plocha navazuje na stávající zástavbu. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
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lokalita funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů. 

A10 BR Jindřichov 2,103 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, 
v předepsaném rozsahu řešit veřejná 
prostranství, OP lesa, OP hřbitova, OP VN, 
OP silnice, OP vodního toku 6m (= limit z 
hlediska ochrany přírody a krajiny (VKP), 
CHKO III. zóna. Jedná se o ekologicky 
rizikové území v místě bývalé skládky. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů. 

A11 BR Lučany n/N 0,489 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno  zpracováním územní studie a 
biologického průzkumu ve vegetačním 
období, respektovat VKP – vodní tok a údolní 
nivu, žádné terénní úpravy, OP lesa, CHKO 
III. zóna.  

A20 BV Lučany n/N 0,196 

1RD, OP VN, CHKO III. zóna. Na části 
pozemku nutno zajistit rozšíření obslužné 
komunikace a dopravní napojení parcely 
s rod. domem na severu. Výstavba objektů a 
zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je podmíněně 
přípustná, a to za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) 
bude prokázáno dodržení hlukových limitů. 

A21 BR Lučany n/N 1,823 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
VN, OP silnice, CHKO III. zóna. Výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná, a to za předpokladu, že 
v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno dodržení 
hlukových limitů. 

A22 BV Lučany n/N 3,264 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním úz. studie, OP VN, 
OP lesa, OP VTL, CHKO IV. zóna, v přede-
psaném rozsahu řešit veř.prostranství. 

A23 BV Lučany n/N 1,786 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
silnice, OP železnice, OP lesa, OP VTL, 
CHKO IV. zóna. 

A24 BV Lučany n/N 1,146 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
železnice, OP lesa, OP VTL OP vysílače, 
CHKO III. zóna. 

A25 OK Lučany n/N 0,113 
komerční obslužnost, OP lesa, OP železnice, 
OP vysílače, OP silnice, OP VTL, CHKO III. 
zóna. 

A26 BV Lučany n/N 0,316 1RD, OP lesa, OP vysílače, OP VN. 

A31 BV Lučany n/N 0,138 1RD, OP silnice, CHKO III. zóna,  plocha leží 
v proluce zástavby, Výstavba objektů a 
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lokalita funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 
zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je podmíněně 
přípustná, a to za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) 
bude prokázáno dodržení hlukových limitů. 

A33 BR Horní Maxov 0,137 1 RD – OP lesa, CHKO III. zóna 

A35 BR Lučany n/N 0,400 

2 RD -OP VN, OP silnice, CHKO III. zóna. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů. 

A36 BR Lučany n/N 0,111 1RD, CHKO III. zóna, plocha navazuje na 
stávající zástavbu. 

A37 BR Lučany n/N 0,055 1RD, CHKO III. zóna. 
A38 BR Lučany n/N 0,037 1RD, OP lesa, CHKO III. zóna. 
A39 BR Lučany n/N 0,298 1RD, CHKO III. zóna. 

A40 BR Lučany n/N 0,969 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
lesa, OP VN, CHKO IV. zóna. 

A43 BV Lučany n/N 0,022 1RD, OP lesa. 
A44 BV Lučany n/N 0,303 1RD, OP lesa, OP VN, OP vodního toku 6m. 

A51 OS Lučany n/N 1,994 
Veřejná vybavenost - rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní 
studie, OP lesa, CHKO III. zóna. 

A53 OS Lučany n/N 0,378 

Neumisťovat žádné nadzemní stavby ani 
terénní úpravy,  OP lesa, OP VN, CHKO III. 
zóna - parkovací plochy lze řešit sezónním 
parkováním na ZPF za podmínky dostatečné 
sněhové pokrývky 

A56 BR Horní Maxov 0,543 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
lesa, OP silnice, CHKO  III. zóna. Výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná, a to za předpokladu, že 
v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno dodržení 
hlukových limitů. 

101 DP Lučany n/N 0,462 Parkoviště pro sportovní areál koupaliště a 
lyžařský vlek, OP lesa, CHKO III. zóna. 

102 OS Lučany n/N 0,234 

Pouze stavby skokanských můstků a 
nezbytné související  infrastruktury , OP lesa, 
OP VN, CHKO  III. zóna. Nesouhlas 
s jakýmikoliv dalšími stavbami. 

103 BR Lučany n/N 0,183 1RD, CHKO III. zóna, plocha navazuje na 
stávající zástavbu. 

104 BR Lučany n/N 3,095 

Počet RD – max. 16 - na základě stávající 
parcelace lokality, v předepsaném rozsahu 
řešit veřejné prostranství na ppč. 1038/3 a 
1029/7, OP lesa, OP VN, CHKO III. zóna, 
podmínka centrálního zásobování vodou a 
odkanalizování. 

105 BR Lučany n/N 0,176 
1RD, OP silnice, OP VTL, OP vodního toku 
6m (= limit z hlediska ochrany přírody a 
krajiny (VKP), CHKO  III. zóna. 
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lokalita funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 

107 BV Lučany n/N 0,589 
Počet RD – max. 2 na základě rozhodnutí 
města o sloučení pozemků, OP lesa, OP VN, 
CHKO  IV. zóna,  

109a BV Lučany n/N 0,927 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
lesa. 

109b BV Lučany n/N 0,387 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
nepřekročení maximálně přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních a venkovních 
prostorech a že pro napojení nově 
navrhovaných zastavitelných ploch na silnici 
I/14 je třeba využít stávající komunikační síť. 

109c BV Lučany n/N 0,573 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, při 
zpracování ÚS bude respektován stávající 
řídký, rozvolněný charakter zástavby a 
reagováno na přítomnost památkově 
chráněného objektu (usedlosti č.p.503). OP 
železnice, OP VTL. 

111 BR Lučany n/N 0,386 2RD, OP silnice, CHKO  III. zóna, plocha je 
prolukou v zástavbě. 

112 BV Lučany n/N 0,224 

1RD, OP lesa, OP silnice, CHKO III. zóna, 
plocha leží v přímé návaznosti na komunikaci 
1. třídy. Konkrétní umístění staveb bude 
posouzeno vydáním závazného stanoviska 
dle ustanovení § 14 lesního zákona. Výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná, a to za předpokladu, že 
v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno dodržení 
hlukových limitů. 

2.3 BV Lučany n/N 0,137 1 RD, OP lesa, OP vysílače, OP hřbitova. 
2.9a BR Lučany n/N 0,116 1 RD, OP VN, OP silnice, CHKO  III. zóna. 
2.9b BR Lučany n/N 0,092 1 RD, OP VN, OP silnice, CHKO  III. zóna. 

2.10 BR Lučany n/N 0,124 1RD, OP silnice, CHKO  III. zóna, leží v 
proluce zástavby . 

2.11 BR Lučany n/N 0,056 1RD, OP silnice, CHKO  III. zóna, leží ve větší 
proluce zástavby. 

2.12 BR Lučany n/N 0,126 1RD, OP silnice, CHKO  III. zóna, leží v 
proluce zástavby .  

2.13 BR Lučany n/N 0,190 

1RD, OP silnice, CHKO  III. zóna, leží v 
proluce zástavby. Výstavba objektů a zařízení 
v lokalitě, pro které jsou stanoveny hygienické 
hlukové limity, je podmíněně přípustná, a to 
za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude 
prokázáno dodržení hlukových limitů. 

2.14a BR Lučany n/N 0,067 1RD, OP lesa, CHKO  III. zóna, plocha 
navazují na stávající zástavbu. 

2.14b BR Lučany n/N 0,085 1RD, OP lesa, CHKO  III. zóna, plocha 
navazují na stávající zástavbu. 

2.15 BR Lučany n/N 0,150 1RD, CHKO III. zóna. 
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lokalita funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 

2.16 BR Lučany n/N 0,264 2RD, OP VN, CHKO  III. zóna. 

2.19 BR Jindřichov 0,075 

1RD, OP lesa, OP hřbitova, OP silnice, OP 
VN, CHKO III. zóna. Leží v prolukách 
v zástavbě. Výstavba objektů a zařízení 
v lokalitě, pro které jsou stanoveny hygienické 
hlukové limity, je podmíněně přípustná, a to 
za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude 
prokázáno dodržení hlukových limitů. 

2.21 BR Jindřichov 0,065 

1RD, OP lesa, OP VN, CHKO  III. zóna. Leží 
v prolukách v zástavbě, OP silnice. Výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná, a to za předpokladu, že 
v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno dodržení 
hlukových limitů. 

2.24 BR Jindřichov 0,182 

1 RD, OP silnice, CHKO  III. zóna. Leží v 
prolukách v zástavbě. Výstavba objektů a 
zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je podmíněně 
přípustná, a to za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) 
bude prokázáno dodržení hlukových limitů. 

2.25 BR Jindřichov 0,073 

1RD, OP lesa, OP silnice, CHKO  III. zóna. 
Leží v prolukách v zástavbě. Výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná, a to za předpokladu, že 
v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno dodržení 
hlukových limitů. 

2.26a BR Jindřichov 0,064 

1RD, OP lesa, OP silnice, CHKO  III. zóna. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů. 

2.37 BR Horní Maxov 0,156 1RD, OP silnice, CHKO  III zóna. 

1 VS Lučany n/N 0,143 

Nerušící výroba a služby. Výstavba objektů a 
zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je podmíněně 
přípustná, a to za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení maximálně 
přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních a venkovních prostorech a že pro 
napojení nově navrhovaných zastavitelných 
ploch na silnici I/14 je třeba využít stávající 
komunikační síť, OP lesa, OP vodního toku 
6m, CHKO IV. zóna. 

3 BV Lučany n/N 0,149 

1 RD. Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, 
pro které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
nepřekročení maximálně přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních a venkovních 
prostorech a že pro napojení nově 
navrhovaných zastavitelných ploch na silnici 
I/14 je třeba využít stávající komunikační síť, 
OP lesa, CHKO  IV. zóna. 



38 

Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

lokalita funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 

5 BV Lučany n/N 0,678 

3RD, OP železnice, OP VTL. Výstavba 
objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná, a to za předpokladu, že 
v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno dodržení 
hlukových limitů. 
 

7 BV Lučany n/N 0,168 1RD, CHKO  III. zóna, navazuje na souvislou 
zástavbu ve IV.  zóně CHKO JH. 

8 BR Lučany n/N 0,172 
1RD, OP VTL, CHKO  III. Zóna, plocha 
uzavírá stávající skupinu staveb mimo 
pohledově exponovanou část krajiny. 

9 BV Lučany n/N 0,045 1RD, OP VTL. 

10 BR Jindřichov 0,099 
1RD, OP silnice, CHKO  III. zóna, plocha  
navazuje přímo na zastavěné území, jedná se 
o proluku v zástavbě. 

11 BR Jindřichov 0,041 

1RD, OP lesa, OP silnice, CHKO III. zóna. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů. 

17 BR Jindřichov 0,434 
3RD, OP lesa, CHKO  III. zóna, plocha mimo 
pohledově exponované polohy - enkláva je 
pohledově uzavřená zelení. 

23 BR Horní Maxov 0,116 

1RD, OP silnice, OP lesa, CHKO  III. zóna. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů. 

27 BV Lučany n/N 0,094 

1RD, CHKO 3. zóna, jedná se o rovinatý 
pozemek, který přímo navazuje na zástavbu 
ve IV. zóně CHKO JH a je vzrostlou zelení 
oddělený od zemědělsky využívaných 
pozemků. 

28 BR Lučany n/N 0,069 1RD, CHKO  III. zóna. 

30 BV Lučany n/N 0,147 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno  zpracováním územní studie, při 
zpracování ÚS bude respektován stávající 
řídký a rozvolněný charakter zástavby, 
doporuč. max. počet RD společný pro lokality 
30, 37b a 38 RD je 5, OP VTL, OP železnice. 

31 BR Lučany n/N 0,092 1RD, OP lesa, CHKO  III. zóna. 
34 BV Lučany n/N 0,371 2RD, OP lesa, CHKO  IV. zóna. 

35 BV Lučany n/N 0,211 1RD, OP VTL. 

37a BV Lučany n/N 0,228 Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 

37b BV Lučany n/N 1,836 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno úz. studií, při zpracování ÚS bude 
respektován stávající řídký charakter OP 
VTL, OP železnice, doporuč.  max. počet RD 
společný pro lokality 30, 37b a 38 RD je 5 
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lokalita funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 

38 BV Lučany n/N 0,202 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno  zpracováním územní studie, při 
zpracování ÚS bude respektován stávající 
řídký charakter zástavby. Výstavba objektů a 
zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je podmíněně 
přípustná, a to za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) 
bude prokázáno nepřekročení maximálně 
přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních a venkovních prostorech a že pro 
napojení nově navrhovaných zastavitelných 
ploch na silnici I/14 je třeba využít stávající 
komunikační síť. 
Při zpracování ÚS bude respektován stávající 
řídký charakter zástavby, doporuč. max. 
počet RD společný pro lokality 30, 37b a 38 
RD je 5. 

43 BV Lučany n/N 0,154 

1RD, OP lesa, OP vodního toku 6m (= limit z 
hlediska ochrany přírody a krajiny (VKP), , 
CHKO IV. zóna. Výstavba objektů a zařízení 
v lokalitě, pro které jsou stanoveny hygienické 
hlukové limity, je podmíněně přípustná, a to 
za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude 
prokázáno dodržení hlukových limitů. 
 

44 BR Lučany n/N 0,122 
Změna z OV, OP silnice, OP vodního toku 6m 
(= limit z hlediska ochrany přírody a krajiny 
(VKP), CHKO  III. zóna. 

45 BR Lučany n/N 0,096 
1RD, OP lesa, OP vodního toku, CHKO 3. 
zóna. 
 

47 BR Lučany n/N 0,136 1RD, OP silnice, CHKO  III. zóna. 
50 BV Lučany n/N 0,148 1RD, OP železnice, OP VN, OP lesa. 
51 BV Lučany n/N 0,073 1RD. 
55 BR Horní Maxov 0,135 1RD, CHKO  III. zóna. 

53 BR Jindřichov 0,092 

1RD, OP silnice, OP lesa, CHKO III. zóna. 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro 
které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů. 

54 BV Lučany n/N 0,193 Garáž, OP lesa, OP vysílače. 
56 BR Lučany n/N 0,119 1RD, OP silnice, CHKO  III. zóna. 
58 BV Lučany n/N 0,230 1RD, OP hřbitova, OP silnice. 

59 NH Lučany n/N 0,394 

Zahrady,zahradní domky, OP hřbitova. 
Rozhodování o změnách v  území podmíněno 
dohodou o parcelaci,  min. velikost parcel 380 
m2. 

60 VP Lučany n/N 0,084 Veřejné prostranství, CHKO  IV. zóna. 
62 BR Lučany n/N 0,213 1RD, CHKO  III. zóna. 

72 BR Horní Maxov 0,169 
1RD , OP lesa 28 m., CHKO  III. zóna, příjezd 
bude zajištěn po cestě ppč. 1332/1 k.ú. Horní 
Maxov od severu 

74 BR Horní Maxov 0,140 1RD, OP VN, CHKO  III. zóna. 
75 BR Lučany n/N 0,115 1RD, CHKO  III. zóna. 



40 

Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

lokalita funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 

77 TI Lučany n/N 0,083 Deponie sněhu, OP VN, OP železnice. 

78 BR Lučany n/N 0,142 1RD, CHKO  III. Zóna, dům umístěn v dolní 
části při komunikaci. 

79 BV Lučany n/N 1,799 

Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno  zpracováním územní studie, při 
zpracování  ÚS bude zástavba a 
infrastruktura umisťována s ohledem na 
stávající vzrostlou zeleň a bude zachován 
řídce rozptýlený charakter zástavby, OP VTL. 

80 BV Lučany n/N 0,957 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno  zpracováním územní studie, OP 
VTL. 

84 BV Lučany n/N 0,211 

1RD, OP železnice. Výstavba objektů a 
zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, je podmíněně 
přípustná, a to za předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) 
bude prokázáno dodržení hlukových limitů. 

85 BR Lučany n/N 0,164 1 RD, CHKO  III. zóna. 

86 BR Lučany n/N 0,156 1 RD, OP lesa, CHKO  III. zóna. 

88 BV Lučany n/N 0,458 

Počet RD- rozhodování o změnách v území 
podmíněno  zpracováním územní studie, při 
zpracování ÚS bude respektován stávající 
řídký a rozvolněný charakter zástavby a 
reagováno  na přítomnost památkově 
chráněného objektu (usedlosti č.p.503), OP 
VN, OP VTL. 

89 BV Lučany n/N 0,155 

1 RD. Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, 
pro které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
dodržení hlukových limitů, OP vysílače, OP 
lesa, CHKO III. zóna. 

95 BV Lučany n/N 0,717 

3 RD, OP lesa, CHKO  III. zóna, 
 -v souladu s regulativem pro plochu BV (min. 
1000 m2/RD) bude možné na tuto lokalitu 
umístit 3 RD (1 RD na ppč. 204/6 a 204/7 – 
celkem 2820 m2, 1 RD na ppč. 204/8 a 
204/14 -  celkem 2250 m2 , 1 RD na ppč. 
204/10 a 204/13 – celkem 2100 m2). 

96 BV Lučany n/N 0,089 1RD, OP lesa, CHKO  III. zóna. 
97 BR Horní Maxov 0,255 2RD, OP lesa, OP hřbitova, CHKO  III. zóna. 

celkem: 40,574  
 
Výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná, a to za předpokladu, že v ÚŘ )SŘ) bude prokázáno nepřekročení 
maximálně přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech. 
 

Etapizace 
Územní plán Lučan nad Nisou stanovuje lokality, které mohou být zastavěny až ve II. etapě, tj. teprve 
tehdy, až bude v řešeném území využito nejméně 75% ostatních zastavitelných ploch a po zajištění 
potřebné inženýrské a dopravní infrastruktury/. 
¨ 
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Tab.2:  Lokality zastavitelné až ve II. etapě:  
 

lokalita 
funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) charakteristika, podmínky a limity využití ploch 

A16 BR Lučany n/N 0,608 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno  zpracováním územní studie, OP 
lesa, CHKO  IV. zóna. 

A17 BV Lučany n/N 0,786 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
silnice, OP lesa, CHKO  III . zóna. 

A19 BV Lučany n/N 1,525 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
silnice, OP lesa, CHKO  III. zóna. 

A42 BR Lučany n/N 0,352 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
lesa, OP VN, CHKO  III. zóna. 

A46 BV Lučany n/N 0,279 1RD, OP lesa, OP VN, CHKO  IV. zóna. 

A57 BV Lučany n/N 0,311 
Počet RD - rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, OP 
VN, CHKO  III. zóna. 

celkem 3,861   
Odhadem připadá v úvahu cca max 14 RD realizovatelných ve II. etapě. Tento počet bude upřesněn až 
v období po zpracování územních studií. 
 
Navrhované plochy přestavby 
 

lokalita katastrální území 
orientační 

rozloha (ha) funkce 
83 - PP Horní Maxov 0,676 NS - plochy smíšené nezastavěného území 

Jedná se o ozelenění bývalé dnes již rekultivované skládky. 
 
Obecné podmínky ochrany zeleně na území Lučan nad Nisou: 
- na území obce chránit kvalitní nelesní zeleň, 
- chránit a doplňovat ochrannou a doprovodnou zeleň podél místních komunikací a silnic v souladu 

se zajištěním bezpečnosti provozu a respektováním technické infrastruktury, 
- chránit rozvíjet ochrannou zeleň v plochách s potenciálním negativním vlivem na okolní prostředí 

(plochy výroby a skladování),  
- chránit a rozvíjet doprovodnou zeleň s ekologicky stabilizační funkcí podél vodních ploch a toků, 

vždy s ohledem na zajištění odtoku velkých vod. 
 

Plochy zeleně sídelní k vymezení: 
 

lokalita 
funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

charakteristika, podmínky a limity využití 
ploch 

81 ZO Horní Maxov 0,662 

Zeleň ostatní a specifická na místě bývalé 
skládky, OP silnice, OP lesa, OP hřbitova, 
CHKO  III. zóna. 

87 ZO Jindřichov 0,185 
Zeleň ostatní a specifická, OP lesa, OP VN, 
CHKO 3. zóna. 

celkem:  0,847   
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Plochy k zalesnění: 
 

lokalita 
funkční 
využití 

katastrální 
území 

orientační 
rozloha (ha) 

90 NL Lučany n/N 0,556 

91 NL Lučany n/N 0,279 

92 NL Lučany n/N 0,481 
93 NL Lučany n/N 0,194 

94 NL Lučany n/N 0,157 
celkem:  1,667 

 
 
Plochy s rozdílným způsobem využití 
 
V územním plánu Lučan nad Nisou bylo definováno 24 typů ploch s rozdílným způsobem využití. U 
každé plochy je definován její účel, hlavní využití, přípustné či případně podmíněně přípustné využití. 
Jiné, neuvedené využití, není možné. 
Územní plán vymezil plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na jejich polohu v řešeném území, 
podle převládající funkce, s ohledem na využití kontaktního území, s respektováním limitů využití území 
např. ochranných pásem a jejich ochranných režimů. Vymezil skladebné části ÚSES, stanovil jeho 
ochranný režim a plochy, které jsou dotčeny jeho ochranným režimem vymezil jako nezastavitelné. 
Podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby činnosti v 
nich provozované resp. způsob jejich využití nebyly v konfliktu s plochami sousedními, aby např. v 
plochách bydlení nebyly realizovány stavby a prováděny činnosti, které by snižovaly pohodu bydlení a  
negativně ovlivňovaly životní a obytné prostředí v těchto plochách. Do přírodně hodnotných lokalit 
nejsou navrhovány žádné aktivity, které by mohly tyto části řešeného území negativně ovlivnit.  
Podmínky pro  využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou podrobně stanoveny v textové části 
územního plánu v kapitole A6.Jedná se o: 
 
1.    Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavitelné a zastavěné 
 
Plochy centra - smíšené      BC  
-  podle vyhlášky s případnými úpravami.  
Do této kategorie je zahrnuta pouze stávající zástavba obce. Jde o intenzívněji urbanizovaný úzký pruh 
území s dopravní (silnice I. tř.) a technickou infrastrukturou, které je soustředěno v nejníže položených 
částech Lučan nad Nisou. Je malé rozsahem, vytvářeno několika skupinami objektů, pro které je vhodná 
charakteristika obsažená v regulativech BC, proložené objekty, náležícími do kategorie BV.  Středem 
takto vymezeného území probíhá hranice CHKO JH, v jeho severní části se jedná o 4. zónu ochrany.   
 
Plochy obytné - bydlení v rodinných domech         BV 
-  podle vyhlášky s případnými úpravami.  

 
Do této kategorie je zahrnuta jak stávající zástavba obce, tak navržené zastavitelné plochy. Území je 
převážně venkovského charakteru. Umožňuje  i budování individuálních rekreačních objektů s pozdější 
možnou změnou užívání na trvalé bydlení. 
Pokud jsou “plochy obytné – bydlení v  rodinných domech -  BV “situovány na okraji  4. zóny CHKO JH 
a v navazujících okrajových plochách ve III. zóně je přípustná max. 1 nadzemní podlaží + podkroví. Na 
svažitých pozemcích domy situovat hřebenem hlavního traktu rovnoběžně. s vrstevnicemi (s mírným 
natočením podle oslunění), výjimkou může být přizpůsobení novostavby převažující okolní zástavbě. 
Důležitý je jednoduchý pravoúhlý výrazně obdélný půdorys. Velikost obytných domů určuje místně 
obvyklá šíře štítové stěny  6-9 metrů a poměr stran půdorysu 1:2 až 2:3, Nejsou vhodné čtvercové, 
kosoúhlé, zaoblené a složitě tvarované půdorysy. U obytných domů převažují rovnoramenné sedlové 
střechy o sklonu 40-45 stupňů buď bez nadezdívky nebo s proporčně přiměřenou nadezdívkou. Hřeben 
střechy vždy v podélné ose půdorysu. Nevhodné jsou střechy stanové, valbové, ploché, pultové, 
veškeré asymetrické, složitě tvarované a stažené až k zemi, ale i velké přesahy střech před rovinu 
fasády. Hlavní zásadou je tvarová jednoduchost bez zbytečných novotvarů. Dům může být výškově 



43 

Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

osazen do svahu zhruba středem přízemní štítové stěny na stávající terén a okolí plynule svahováno 
bez vytváření rozlehlé roviny. 
Doplňkové stavby: garáže, dřevníky, sklady zahradního nářadí, kolny apod. K jednomu obytnému domu 
může náležet pouze jedna doplňková stavba, sdružující hospodářské funkce, velikostí půdorysu 
podřízená a tvarově a materiálově přizpůsobená hlavní stavbě. Podmínkou  je jednoduchý tvar a 
přízemní podlažnost se střechou bez nadezdívky a komínu. 
 
Plochy obytné - bydlení v rodinných domech – rozptýlené             BR 
-    podle vyhlášky s případnými úpravami.  

  
Do této kategorie je zahrnuta jak stávající zástavba obce, tak navržené zastavitelné plochy. 
Jde o území izolovanější, blíže k přírodě, dále od soustředěnější zástavby, s výrazně rozptýlenou 
zástavbou, menšími shluky až samotami výše ve svazích údolí nebo v jejich závěrech a na náhorních 
rovinatějších plochách. 
Zájmem je umožnit budování individuálních rekreačních objektů s připuštěním pozdější změny užívání 
na trvalé bydlení, s respektováním místní stavební tradice. 
Pokud jsou “plochy obytné – bydlení v  rodinných domech - rozptýlené (BR) situovány ve 3. zóně CHKO 
JH,  musí být plocha pozemku min. 1500 m2, u menších zastavitelných ploch pro bydlení se upouští od 
splnění podmínky minimální velikosti pozemku vymezením přípustného počtu rodinných domů na ploše.  
U  zastavitelných ploch pro bydlení, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie, se na 
dodržení minimální velikosti pozemku dle zařazení do příslušné kategorie trvá, 
Pro stabilizované plochy pro bydlení platí, že v případě náhrady stávajícího hlavního objektu za nový 
nemusí být s ohledem na místní podmínky splnění minimální velikosti  pozemku požadováno, v těchto 
případech platí, že je nutné zachovat maximální rozlohu půdorysu rodinného domu. Na svažitých 
pozemcích domy situovat hřebenem hlavního traktu rovnoběžně. s vrstevnicemi (s mírným natočením 
podle oslunění), výjimkou může být přizpůsobení novostavby převažující okolní zástavbě. Důležitý je 
jednoduchý pravoúhlý výrazně obdélný půdorys, velikost obytných domů určuje místně obvyklá šíře 
štítové stěny  6-9 metrů a poměr stran půdorysu 1:2 až 2:3, nejsou vhodné čtvercové, kosoúhlé, 
zaoblené a složitě tvarované půdorysy. U obytných domů převažují rovnoramenné sedlové střechy o 
sklonu 40-45 stupňů buď bez nadezdívky nebo s proporčně přiměřenou nadezdívkou, hřeben střechy 
vždy v podélné ose půdorysu, nevhodné jsou střechy stanové, valbové, ploché, pultové, veškeré 
asymetrické, složitě tvarované a stažené až k zemi, ale i velké přesahy střech před rovinu fasády. hlavní 
zásadou je tvarová jednoduchost bez zbytečných novotvarů.  Dům může být výškově osazen do svahu 
zhruba středem přízemní štítové stěny na stávající terén a okolí plynule svahováno bez vytváření 
rozlehlé roviny. 
Doplňkové stavby: k jednomu obytnému domu může náležet pouze jedna doplňková stavba (garáže, 
dřevníky, sklady zahradního nářadí, kolny apod.), sdružující hospodářské funkce, velikostí půdorysu 
podřízená a tvarově a materiálově přizpůsobená hlavní stavbě,  podmínkou je jednoduchý tvar a 
přízemní podlažnost se střechou bez nadezdívky a komínu. 
 
Plochy občanského vybavení –veřejná vybavenost        OV  

- podle vyhlášky, jen sport a hřbitovy jsou vyjmuty  
       do speciální podkategorie. 
Plochy občanského vybavení - hřbitovy          OH 
- podle vyhlášky. Jde o podkategorii ploch  
       občanského vybavení. 
Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova         OS 
- podle vyhlášky. Jde o podkategorii ploch občanského vybavení. 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň     VP 
-  podle vyhlášky s případnými úpravami. Do této kategorie  

je zahrnuta jak stávající plochy obce, tak navržené  
zastavitelné plochy. 

Plochy výroby a skladování        VS 
− podle vyhlášky s případnými úpravami, které spočívají  

ve „změkčení“ charakteru plochy, přidána byla možnost 
umístění služeb, administrativy i služebního bydlení aj. 

 
2.    
  



44 

Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

 Plochy dopravní a technické infrastruktury: 
 
Plochy technické infrastruktury                         TI 

− podle vyhlášky, s případnými úpravami. 
Plochy dopravy silniční - silnice I. a III. třídy      DS 
 -     podle vyhlášky s případnými úpravami. 
Plochy komunikací místních a obslužných      DO 
- podle vyhlášky s případnými úpravami. 
Parkovací plochy                    DP   
- parkovací plochy lze řešit sezónním parkováním  

na ZPF za podmínky dostatečné sněhové pokrývky  
v rámci kategorie louka. 

Plochy dopravní infrastruktury – cesty v krajině            DC 
- podle vyhlášky s případnými úpravami. 
Plochy dopravy železniční        DZ  
- podle vyhlášky. 

 
3.     Plochy s rozdílným způsobem využití- nezastavitelné a nezastavěné: 
 
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení a  ekologické a informační systémy  za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný 
ráz území a nedojde k poškození předmětů ochrany přírody a krajiny. 
Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí  (včetně 
oplocení)  lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace 
výslovně nevylučuje. 

Plochy občanského vybavení – sportovní plochy  OP 
- podle vyhlášky 
 
Plochy zeleně ostatní a specifické    ZO 
Plochy neuvedené ve vyhlášce  č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Tyto plochy byly vymezeny z důvodu existence zeleně v řešeném území a absence kategorie zeleně 
v citované vyhlášce. 
 
Plochy vodní a vodohospodářské     W 
- podle vyhlášky 
Plochy lesní     NL 
− podle vyhlášky.  
Plochy smíšené nezastavěného území                         NS 
- podle vyhlášky 
Plochy přírodní  NP 
- podle vyhlášky.  
Plochy zemědělské – orná půda, trvalý travní porost    NZ  
− podle vyhlášky. 
Plochy zemědělské – zahrádkové kolonie    NK 
- podle vyhlášky, se specifikací. 
Plochy zemědělské – zahrady    NH 
− podle vyhlášky, se specifikací. 

 
B 9.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
Občanské vybavení a komerční aktivity 
 
Pro stávající občanské vybavení jsou v územním plánu vymezeny plochy OV, OK,OS, OP a OH. 
Podmínky pro jejich využívání jsou uvedeny v kap. A6.a. 
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Jako veřejná infrastruktura slouží v Lučanech nad Nisou:  
Městský úřad, městská knihovna, základní a mateřská škola, zdravotní středisko, pošta. 
Sportovním aktivitám slouží sportovní areál, letní koupaliště, lyžařský vlek, skokanský můstek pro 
mládež. Obchody smíšeným zbožím jsou situovány v centru obce, stejně tak objekt autosalonu s ČSPH 
V Lučanech n.N. je řada restaurací a penzionů, které poskytují ubytování na turistické úrovni. Autosalon 
s ČSPH. 
Rozvojových ploch pro občanskou vybavenost (OV), komerční vybavenost - hlavně penziony (OK) a 
pro občanskou vybavenost – sport (OS je územním plánem vymezeno několik.Případné další umístění 
občanského vybavení bude výjimečně možné na plochách bydlení (BV) v rámci platných regulativů. To 
se ale předpokládá pouze u navržených ploch větších než 2 hektary, kde budou v rámci územní studie 
vymezeny také plochy veřejných prostranství. Rovněž drobné služby, nepřekračující polovinu užitné 
plochy RD, je možné situovat ve smyslu platných regulativů i na plochy bydlení (BV). 
 

Rekreační a ubytovací zařízení 
 

Lučany nad Nisou čp./ če. počet lůžek 
Chata Barbora čp. 269 50 
Chata Agáta čp. 141 41 
Chata Lučanka čp. 20 50 
Penzion Kitty čp. 703 14 
ZKP Kladno čp. 76 20 
Penzion Za Větrem čp. 38 6 
Hotel Špičák  čp. 688 28 
Avicenum  čp. 33 52 
Chata Lucie  čp. 337 25 
celkem: 286 
Jindřichov čp./ če. počet lůžek 
Chata Muhu čp. 20 60 
Chata Javor čp. 703 45 
Kovo MB - Chata Bramberka čp. 76 12 
celkem: 117 
Horní  Maxov čp./ če. počet lůžek 
Penzion U hrocha eč. 102 36 
Chata Barborka čp. 148 20 
Penzion U Náhonu čp. 141 20 
Chata Slovanka čp. 8 34 
Psych. léčebnna Bohnice čp. 87 20 
Chalupa Bájov eč. 24 10 
Penzion U Toníčka čp. 168 14 
Chata U Maxe čp. 182  16 
celkem: 180 

 
Veřejná prostranství 
 
Plochy veřejných prostranství (VP) zahrnují všechny stávající veřejné prostory a pozemní komunikace 
v zastavěném území obce, z nichž je přístup k jednotlivým pozemkům, s výjimkou ploch dopravních 
samostatně stanovených pro silnice I. a III. třídy a drobné plochy veřejné zeleně. 
Veřejnými prostranstvími jsou ve smyslu zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Podle vyhlášky 501/2006 Sb. a podle obecných 
požadavků na vymezování ploch (§ 3) se „s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování 
v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m2.“ Tyto plochy  zahrnují i pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. V Lučanech n.N. jde především o prostory, vázané ke 
komunikacím, případně objektům občanské vybavenosti a o veřejnou zeleň. 
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Vymezení systému sídelní zeleně 
 
Ve správním území obce jsou vymezeny stabilizované plochy zeleně různého charakteru a způsobu 
využití: 

-    zeleň na veřejných prostranstvích, 
-    zeleň přírodního charakteru, 
-    zeleň soukromá, vyhrazená, 
-    zeleň ochranná.  

Součástí systému sídelní zeleně jsou dále významné krajinné prvky (registrované i definované § 3, 
písm. b) zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů), památné stromy 
a stromořadí a zvláště chráněná území. Systém sídelní zeleně doplňuje zeleň v plochách s jinou hlavní 
funkcí, např. zeleň na plochách bydlení nebo doprovodná či izolační zeleň na plochách dopravní 
infrastruktury, či na plochách výroby a skladování, plochách občanského vybavení, apod.  

Plochy sídelní zeleně k vymezení: 

81 ZO Horní Maxov 0,662 
87 ZO Jindřichov 0,185 

 
Vymezení systému krajinné zeleně 
 
/S použitím materiálu: Plán péče o CHKO Jizerské hory - AOPK ČR 13 2010/ 
 

V CHKO Jizerské hory je zachováno velké množství mimolesní zeleně, která má značný 
krajinotvorný a ekologický význam. Podpora a obnova mimolesní zeleně má za cíl posílit ekologickou 
stabilitu a zvýšit estetickou hodnotu krajiny, tj. vytvořit harmonicky členěnou krajinu s mozaikou polí, luk, 
pastvin a rozptýlené zeleně. 

Užití geograficky nepůvodních druhů dřevin je omezeno vesměs na intravilány obcí, především na 
zahrady a parky. Minimální variantou realizace ekostabilizačních prvků v území je proces vymezení 
ÚSES. Mimo ÚSES je dalším nástrojem pro obnovu mimolesní zeleně projektování komplexních i 
jednoduchých pozemkových úprav, kdy bude navržena částečná obnova mimolesní zeleně na mezích 
a podél cest, i dle návrhu obcí v rámci náhradních výsadeb. Velmi problematickou součástí mimolesní 
zeleně na území CHKO jsou stromy a aleje v kontaktu s liniovými stavbami, ať už nadzemními či 
vedenými v zemi. Periodický a neodborný řez stromů či jednorázový zásah do kořenů vede k vážnému 
poškozování dřevin s často fatálními důsledky. Stejně tak představuje problém narůstající nová 
výstavba na území CHKO, kdy řada stromů je zbytečně a často bez náhrady kácena.  

Charakter mimolesní zeleně mají též háje a lesíky na lesním půdním fondu, které jsou roztroušeny 
v zemědělské krajině a nemají kontakt se souvislými lesními porosty. Jsou to převážně listnaté lesíky o 
rozloze do 2 ha, druhově a věkově rozrůzněné, mnohdy s bohatým keřovým a bylinným patrem. 
Hospodaření v těchto lokalitách se řídí platným lesním hospodářským plánem. Vzhledem k dominanci 
mimoprodukčních funkcí těchto porostů a z důvodu uchování a posílení jejich ekostabilizační funkce je 
vhodné provádět jejich obnovu s důrazem na zachování druhové pestrosti, s cílem dosáhnout stavu co 
nejbližšího přirozenému. Pro mimolesní zeleň je nutné prosazovat takovou péči, která vede ke 
zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí, zachovává druhovou pestrost a ekologickou 
stabilitu území. 
 
Plochy zalesňované 
 
Územní plán vymezuje plochy k zalesnění: 
 

označení lokality katastr rozloha [ha] 

90-NL Lučany nad Nisou 0,556 

91-NL Lučany nad Nisou 0,28 

92-NL Lučany nad Nisou 0,481 

93-NL Lučany nad Nisou 0,194 

94-NL Lučany nad Nisou 0,157 
 



47 

Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

Dlouhodobý cíl: 

- zachovat  nebo obnovit krajinotvornou funkci mimolesní zeleně a zachovat nebo zlepšit  
biodiverzitu  mimolesních ekosystémů, 

 
Územní plán Lučan nad Nisou podporuje:  
- zvýšení podílu stanovištně odpovídající mimolesní zeleně nejen na zemědělské půdě, 

- vytvoření soustavy bezkonfliktní mimolesní zeleně, tj. stabilní, dlouhodobě růstově perspektivní 
zeleně, která nebude v kolizi se stavbami či hospodařením na pozemcích, 

- údržbu a obnovu stávající zeleně rostoucí mimo les - solitéry a jejich skupiny,stará stromořadí a 
sady, liniová zeleň, stromové i keřové remízy, 

- u stávajících remízků důslednou přirozenou obnovu (zmlazenídřevin), zásadu umělou výsadbu 
realizovat jen výjimečně z důvodu zvýšení druhové pestrosti, 

- nové výsadby solitérních stromů, liniové a skupinové výsadby a zdůrazňuje následnou péči o 
výsadby, 

- realizace navržených prvků ÚSES (biokoridory a interakční prvky), prosazovat výsadby domácích 
dřevin včetně ovocných, zachování a obnovu trvalých protierozních prvků (meze, remízy a pod). 

Územním plánem nejsou vymezeny žádné zastavitelní plochy ani koridory, které by narušovaly 
stabilizované prvky mimolesní zeleně. Podle přehledu  ploch s rozdílným způsobem využití je mimolesní 
krajinná zeleň  především součástí kategorie „Plochy smíšené nezastavěného území - NS“ 
 
Technická infrastruktura 
 
/Prvky technické infrastruktury a jejich ochranná pásma jsou vyznačeny v koordinačním výkrese B.1 a 
ve výkrese S.2/. 
 
Vodní zdroje 
Území řešené v ÚP náleží do chráněné oblasti přirozené akumulace vod /CHOPAV/ Jizerské hory. 
Řešeným územím protékají vodohospodářsky významné toky Lužická Nisa a Lučanská Nisa. Podél 
těchto vodotečí je nutno zachovat na březích volný nezastavěný pruh v šíři 6 m od břehové čáry, který 
může správce vodního toku užívat, pokud je to nezbytně nutné při zřizování provozu a udržování VH 
děl a zařízení k provádění VH prací na vodním toku a jiným VH účelům, s přihlédnutím k potřebám 
správy a údržby vod. toků i VH významu vod. Řešené území se nachází částečně také v povodí 
vodárenského toku Jizera a podléhá ochrannému režimu. Ve východní části území vede od jihu k severu 
rozvodnice povodí vodohospodářského toku Jizera a toku Lužické Nisy. Jde o část hlavního Evropského 
rozvodí Labe – Odra. Další rozvodnice jsou místních toků. 
Na katastru Lučan n. Nisou je umístěna skupina vodních zdrojů pro veřejný vodovod Jablonec n. Nisou. 
Současně je zde u rod. domků řada zdrojů soukromých. S ohledem na centrální zásobování oblasti 
vodou ze Souše, není sice bezprostřední nutnost udržování drobných vodních zdrojů, tyto zdroje je však 
přesto navrženo udržovat provozuschopné, a to z důvodů ekologické kontinuity prostředí i jako rezervu 
pro zásobování obyvatel vodou v případě havárie.  
 
Koncepce zásobování vodou 
Územním plánem se koncepce zásobování pitnou vodou se v části obce Lučany nad Nisou nemění. 
Jindřichov a Horní Maxov budou nadále zásobovány individuálně, v Jindřichově lze ve výhledu počítat 
s možností  napojit na vodovod části podél silnice. Zásobování zastavitelných ploch pitnou vodou v 
dosahu vodovodní sítě bude řešeno prodloužením stávajících řadů. U objektů mimo dosah vodovodního 
systému bude zásobování vodou řešeno individuálním způsobem. Rozvody vody v zastavěném území 
a zastavitelných plochách budou umísťovány přednostně v plochách veřejných prostranství a v 
plochách pro dopravu, vodovodní řady budou v maximální míře zokruhovány. 
Stávající vodovodní systém slouží v místech dostatečného tlaku i pro zajištění požární vody.  
V ostatních úsecích vodovodní sítě nebo u atypických požadavků na potřebu požární vody je nutno 
situaci posoudit individuálně. Dodávku požární vody bude nutné řešit jiným způsobem (využít dalších 
zdrojů vody pro případný požární zásah). K zásahům proti požáru lze využít vodní plochy v zastavěném 
území, u kterých bude nutné zřídit vyhovující odběrné objekty.  
 
Lučany nad Nisou 
Obec nemá vlastní zdroj vody, je napojena na přivaděč soušské vody vodovodem pro veřejnou potřebu 
(OL–M–81–LUC) jedním odběrem - do vodojemu Horní Ves 2x750 m(663,56/658,36 m n.m.) a odtud 
ocelovým potrubím DN 200 a dále na odbočce DN 100 do Lučan horní tlakové pásmo (OL-M-81.1.0-
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LUC), dolní tlakové pásmo (OL–M-81.2.0-LUC) je zásobeno přes přerušovací komoru 40 m
3 

(610,33/608,13 m n.m.) řadem OC 100. 
Na vodovod je napojeno 80% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Na katastru Lučan se nalézá skupina vodních zdrojů pro 
vodovod pro veřejnou potřebu Jablonce n.N. S ohledem na centrální zásobování oblasti vodou ze Souše 
se tyto zdroje nevyužívají, ale je přesto navrženo je udržovat provozuschopné jako rezervu a z důvodů 
ekologické kontinuity prostředí.  
Vodovod je navržen na téměř celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez velkých provozních 
problémů. Rozšíření vodovodní sítě obsáhne všechny nově určené zastavitelné plochy pro plánovanou 
zástavbu rodinnými domy. Bilančně lze předpokládat spotřebu pitné vody cca 200m3 /rok na jeden nový 
RD, skutečnost však bývá nižší.V budoucnu se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě pro stávající 
zástavbu i pro nově navrhovanou o VDJ 100 msvýtlačným řadem v délce 1100 m. Jeho nově navržená 
trasa viz výkres S1-schéma koncepce inženýrské infrastruktury. 
 
Jindřichov 
V Jindřichově  není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální převážně 
domovními studněmi a soukromými vodovody.  
V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou okrajovou 
rozptýlenou zástavbou. Objekty podél hlavní silnice je v budoucnu možné napojit na vodovod Lučany, 
DN 100-800 m.  
 
Horní Maxov 
V Horním Maxově není vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální 
převážně domovními studněmi a soukromými vodovody. 
V této části Lučan nad Nisou se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. 
 
Koncepce odvedení a čištění odpadních vod 
 
V Lučanech nad Nisou je postupně realizována oddílná stoková síť, kde dešťová kanalizace je zaústěna 
do vodotečí a splašková napojena na sběrnou stoku. Základem pro rozvoj této koncepce byla realizace 
hlavní stoky. Dimenze této stoky, která, ač vycházela z původního ÚP postaveného na celkovém počtu 
obyvatel 1700, byla dimenzována na ještě vyšší kapacitu. Na tuto hlavní stoku jsou připojovány 
postupně budované stoky splaškové, obsluhující podstatné části území. Výstavba kanalizační stoky a 
celého systému odstranila do značné míry  nežádoucí znečišťování vodotečí. 
Horní Maxov a část Jindřichova na tuto kanalizaci napojen nebude. Pro značně rozptýlený druh 
zástavby zde bude třeba řešit čištění odpadních vod individuálně, nejlépe vždy pro několik objektů 
najednou formou malých čistíren.  
 
Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod stanovuje následující zásady, které platí pro celé 
řešené území:  
- srážkové vody z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovat přímo na 

pozemcích (akumulací – zálivkou, vsakováním), 
- při zástavbě dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě 

srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů 
v území. 

Do doby vybudování oddílného kanalizačního systému budou nově realizované objekty odkanalizovány 
individuálním způsobem, tj. lokálním čištěním objektů v bezodtokových jímkách s následným vyvážením 
na nejbližší ČOV. Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, výskytu 
vyhovujícího recipientu, atd.) je možné pro čištění odpadních vod využít domovní ČOV. 
 
Lučany nad Nisou 
Je vybudován hlavní přivaděč Lučany n.N. - Jablonec n.N, na který je v současnosti napojeno 19% 
obyvatel. Kanalizační síť je převážně jednotná (K502.2.1-J.C) a v okrajových částech obce je kanalizace 
splašková (K502.2.2-S.C). Odpadní vody z Lučan n.N. jsou odváděny do kanalizační sítě Jablonce n.N. 
s čištěním na centrální ČOV Liberec. Ostatní obyvatelé odvádějí splaškové vody do septiků s odtokem 
do povrchových vod - 9% a bezodtokových jímek - 72% s vyvážením na ČOV Tanvald - 15 km.  
Majitelem kanalizačního přivaděče je obec, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny částečně novou dešťovou kanalizací DN 300 v délce 1,5 km (v majetku 
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obce), dále příkopy a propustky přímo do potoka nebo Nisy. 
V Lučanech n. N. se buduje splašková kanalizační síť, napojená na přivaděč Lučany n.N. - Jablonec 
n.N, která zajistí odkanalizování území se sloučenou zástavbou a čištění odpadních na ČOV Liberec. 
Nejprve je nutné dobudovat kanalizaci DN 300 dl. 0,300 km v Maxově ulici. V budoucnosti se navrhuje 
cca 1,500 m kanalizační stokové sítě. Vybudování dalších kanalizačních stok si vyžádají lokality na 
svazích severně od centra obce, které jsou určeny k husté zástavbě. Postupně bude na kanalizaci 
napojeno cca 70 % obyvatel.  
Napojení ostatní zástavby na kanalizační systém není vhodné z důvodu konfigurace terénu a rozptýlené 
zástavbě.  
Zde bude likvidace odpadních vod i nadále individuální v bezodtokových jímkách s následným 
vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Tanvald). Při splnění 
určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé 
domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné 
též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.  
Jindřichov 
V Jindřichově je vybudovaná kanalizační stoka (K502.3.1-S.C) v délce 0,500 km DN 300, která je 
napojena na hlavní kanalizační přivaděč Jablonec n.N. – Lučany, která odvádí splaškové vody na ČOV 
Liberec. Na tuto kanalizaci je v současnosti napojeno 24% obyvatel. Ostatní odpadní vody jsou čištěny 
individuálně pomocí biologických septiků. domovních čistíren (1x MČOV) – 29% a bezodtokových jímek 
– 47% s následným vyvážením na ČOV Tanvald – 15 km. Vlastníkem kanalizace je obec a 
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a 
propustky přímo do vodotečí. 
Navrhuje se rozšíření kanalizační sítě v délce 0,600 km DN 250. Postupně bude na kanalizaci napojeno 
cca 70% obyvatel.  
Napojení ostatní zástavby na kanalizační systém není vhodné z důvodu konfigurace terénu a rozptýlené 
zástavbě. Zde bude likvidace odpadních vod i nadále individuální v bezodtokových jímkách 
s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod, při splnění určitých podmínek (např. na 
základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní 
prostředí v dané lokalitě a výskytu vyhovujícího recipientu) je případně možné pro čištění odpadních 
vod též akceptovat využití malých domovních čistíren. 
 
Horní Maxov 
Vybudování kanalizačního systému není vhodné z důvodu konfigurace terénu a rozptýlené zástavbě. 
Zde bude likvidace odpadních vod i nadále individuální v bezodtokových jímkách s následným 
vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Tanvald). Při splnění 
určitých podmínek ,např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé 
domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu  je případně možné 
obdobně jako v Jindřichově též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.  
 
Zásobování elektrickou energií 
Koncepce zásobování obce elektrickou energií zůstane i nadále zachována. Požadovaný výkon pro 
distribuci bude zajišťován ze stávajících trafostanic, které se v případě potřeby upraví na vyšší výkon. 
Možná je i výstavba nové trafostanice s vrchní primární přípojkou.  
Primární rozvodný systém zůstane zachován. Zastavitelné plochy budou připojovány kabelovým 
sekundárním vedením. Stávající nadzemní rozvodná síť bude na výkon postupně kabelizována. 
Řešené území je napájeno vrchním primárním rozvodným systémem 35 kV z distribuční trafostanice 
35/0,4 kV, který je napájen z rozvodny 110/35 kV Tanvald. Rozvodna 110/35 kV je napojená na RZ 
400/110 kVBezděčín.  
Řešené území Lučan n. Nisou vč. Jindřichova a Horního Maxova je napájeno el. energií z trafostanic 
35/0.4 kV, jedná se vesměs o typové sloupové stanice s výkonem do 400 kVA, popř. 2 x 400 kVA. Tyto 
stanice včetně současně nově vybudovaných pokrývají požadavky na zásobení stávající zástavby. 
V původním územním plánu  se počítalo s navýšením spotřeb, vzniklých očekávaným přechodem 
vytápění rodinných domků na elektrické. Předpokládané použití systému "elektrický přímotop s 
částečnou akumulací pro ohřev TUV“ se nyní vzhledem k cenám elektřiny pro použití v širokém měřítku 
nejeví jako reálné.Pokrytí postupného nárůstu zatížení se předpokládá ze stávajících trafostanic. Nárůst 
roční spotřeby el. energie na jeden RD  bez el. vytápění je cca 3 800 kWh. V případě potřeby nových TS 
budou tyto podle skutečných nároků  zahrnuty do ploch pro bydlení. 
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Lučany nad Nisou: 
Na území Lučan n.N. se  nachází následující trafostanice:   

    TS č. 4      1 x 400 kVA 
   TS č. 5       2 x 400 kVA 
   TS č. 6       1 x 400 kVA 
   TS č. 7       1 x 400 kVA 
   TS č. 8       1 x 400 kVA   podniková TS 
   TS č. 9       1 x 400 kVA 
   TS č. 10     1 x 400 kVA 
   TS č. 11     2 x 400 kVA 
   TS č. 12     1 x 400 kVA 
   TS č. 13     1 x 400 kVA 

TS č. 14    1 x 400 kVA  (160) 
   TS č. 15    1 x 400 kVA 
   TS č. 16    1 x 400 kVA  (250) 
Jindřichov nad Nisou: 
Na území Jindřichova se nachází tři trafostanice (dále jen TS) 35/0,4 kV: 

  TS č. 1      2 x 400 kVA 
   TS č. 2      1 x 400 kVA 
   TS č. 3      1 x 400 kVA 
Horní Maxov: 
V této oblasti se nachází následujících 8 ks TS : 
 
   TS č. 17     1 x 400 kVA (250) 
   TS č. 18     1 x 400 kVA (160) - napájí oblast mimo řešené území 
   TS č. 19     1 x 400 kVA  (250) 
   TS č. 20     1 x 400 kVA 
   TS č. 21     1 x 400 kVA  (250) 
   TS č. 22     1 x 400 kVA  (160) 
   TS č. 23     1 x 400 kVA 
   TS č. 24     1 x 400 kVA 
Nárůst roční spotřeby el. energie na jeden RD  bez el. vytápění je cca 3 800 kWh. V případě potřeby 
nových TS budou tyto podle skutečných nároků  zahrnuty do ploch pro bydlení. 
 
Veřejné osvětlení 
Veřejným osvětlením je zastavěné území pokryto dostatečně. S postupem rozvoje obce se veřejné 
osvětlení bude dále rozšiřovat do nově založených lokalit. 
 
Zásobování plynem  
Lučany nad Nisou byly v minulých letech v oblastech přiléhajících k středu Lučan  postupně 
plynofikovány. STL rozvod vychází ze stávající regulační stanice napojené na VTL Mšeno-Polubný, DN 
250. Plynofikace se rozšiřuje do dalších, od centra vzdálenějších lokalit. Plyn tak, s výjimkou rozptýlené 
zástavby, zůstává mediem, se kterým se nadále, i přes nejasnosti s vývojem jeho ceny, počítá pro 
vytápění více než s elektřinou. Nabízejí se však stále nové technologie získávání energie pro vytápění, 
respektující vzrůstající  ekologické nároky. Horní Maxov a Jindřichov plynofikovány nejsou, s plynofikací 
se nepočítá. 
 
Vytápění 
Obec je v části Lučan n.N. plynofikována a přesto jsou některé domácnosti i v plynofikovaných částech 
území vytápěny lokálně, případně v malé míře i elektrickým přitápěním. Horní Maxov a Jindřichov 
plynofikovány nejsou a s plynofikací se nepočítá. Je třeba podporovat snahu, aby maximální počet 
domů nahradil stávající lokální vytápění ekologicky šetrnějšími způsoby s použitím moderních 
technologií. 
 
Alternativní zdroje energie 
Rozvoj alternativních zdrojů energie na území CHKO Jizerské hory je problematický. Území Jizerských 
hor s členitým reliéfem, výraznými horizonty a jejich kombinacemi je pro výstavbu větrných elektráren  
nevhodné a nepřípustné.Dalším důvodem je neexistence rozvodných sítí v zájmovém území, kdy 
Správa zásadně nesouhlasí s jejím rozvojem např. na lesních pozemcích. Umisťování solárních a 
fotovoltaických článků většího rozsahu k výrobě energie není přípustné z hlediska ochrany krajinného 
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rázu. Umisťování fotovoltaických článků v sídlech, např.v rámci individuálního bydlení, může být 
realizováno pouze jako součást střech objektů. Toto řešení většinou není v rozporu se zájmy ochrany 
přírody. 
 
Spoje  
Nad územím obce prochází 2 trasy radioreléových paprsků: 10HR – JSTD a JSTD – TNVT. Kabely 
spojů probíhají podél silnic v údolní poloze Lučan nad Nisou a  v Horním Maxově. Na území Lučan 
n.N. je umístěn GSM telekomunikační bod  Krojčenk. V Lučanech n.N. existuje  kabelizovaná  
telefonní síť. Územím je vedena metalická i optická telefonní síť. Podél dráhy jsou vedeny dálkové 
metalické kabely ČD. 
 
Odpady, skládky 
Způsob nakládání s tuhými komunálními odpady a stavebním odpadem upravuje obecně závazná 
vyhláška obce o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu na území obce. V obci nepůsobí firma, která by produkovala nebezpečný odpad. 
Nakládání s odpady je v souladu s Plánem odpadového hospodářství LK a nevyžaduje další speciální 
řešení v rámci návrhu ÚP. 
 
Zranitelné oblasti 
Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv 
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, resp. podle 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jsou zranitelné oblasti vymezeny katastrálními územími zde 
vyjmenovanými. Katastrální území Lučany n. N., H. Maxov ani Jindřichov n. N. v tomto seznamu nejsou 
uvedena. 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Silniční doprava 
Páteřní dopravní komunikací Lučan n. Nisou je silnice I. tř. č. 14, probíhající středem sídla. Na ní 
navazují silnice III/29035, III/29036, /III/29037, III/29038, III/29039. 
Normovou kategorizaci krajských silnic (II.- netýká se řešeného území a) III. třídy“, schválilo 
Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004. Konkrétně se jedná o 
silnice III/29035, a to v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/14 a autobusovou zastávkou Lučany n. N. - 
,Jindřichov - konečná, III/29036, III/29037, a to v úseku mezi křižovatkami se silnicemi I/14 a III/29036, 
a dále o silnici III/29039, které mají návrhovou kategorijní šířku S 7,5/60. Silnice III/29035 a III/29037 
mimo výše uvedené úseky mají návrhovou kategorii S 6,5/50. 
Silnice III/29038 má spíše charakter místní komunikace a za tímto účelem ji Liberecký kraj vyřadil z 
krajské silniční sítě. 
 
Dopravní řešení původního ÚP se ztotožňovalo s názorem vybudovat obchvat silnice I.tř. jižně od Lučan, 
čímž se zároveň měla vytvořit definitivní hranice výhledového rozvoje sídla. Průjezdní doprava do 
Horního Maxova a Josefova Dolu měla být vedena po původní trase. V dalších letech byla tato koncepce 
opuštěna a tento pro město závažný dopravní problém (silnice je jedinou dopravní tepnou pro příjezd 
stále vzrůstajícího počtu návštěvníků rozsáhlé západní oblasti Krkonoš) nebyl vyřešen.  V letech 2009-
10  byla v celém rozsahu trasa z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu zásadním způsobem s použitím 
evropských fondů zrekonstruována, a to  současně s navýšením technických a normových parametrů. 
I když byly v souvislosti s výstavbou silnice vybudovány i chodníky pro pěší, silná hustota automobilové 
dopravy v údolní poloze je pro Lučany stále prvkem negativním.  
Na tuto skutečnost reagují ZUR LK a vymezují pro zlepšení dopravního napojení Libereckého kraje na 
okolní regiony koridor nadregionálního významu D07 - silnice I. třídy v úseku Jablonec nad Nisou - 
Smržovka – Tanvald, kdy se bude toto dopravní  zatížení odklánět nejen mimo střed Lučan nad Nisou, 
ale i mimo území města vůbec.  Půjde jistě také o stavbu v dlouhodobějším výhledu. 
 
Místní a účelové komunikace 
V obci je stabilizovaná soustava místních a účelových (obslužných) komunikací, v zastavěném území, 
většinou s živičným povrchem, a v bezchodníkové úpravě.  Po přechodu do volné krajiny jsou tyto 
komunikace často pouze štětované. Podstatný význam mají místní komunikace pro rozvoj zástavby k 
trvale sjízdným komunikacím a omezit či vyloučit budování komunikací nových či zpevňování a 
zprůjezdňování historických hospodářských cest (dnes buď neexistujících nebo travnatých, apod.), 
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vedených v KN. Žádoucí je naopak síť historických hospodářských cest využívat pro pěší dopravu a 
zachovat tak prostupnost krajiny.  
Z účelových komunikací jsou dále významné zejména lesní účelové komunikace v souvislých lesních 
porostech, které jsou masivně sdíleny rekreační dopravou, převážně cyklistickou, často však také 
zneužívány pro nepovolenou motorovou dopravu cílenou nebo tranzitní. V lesních pozemcích jsou i tyto 
komunikace součástí ploch NL. 
 
Cesty v krajině. 
Méně významné cesty v krajině, pokud nejsou  samostatně vymezeny, mohou být součástí  ploch NS 
smíšených nezastavěných. 
 
Doprava v klidu 
Současná situace je nedostatečná. Jediná parkovací plocha u městského úřadu má kapacitu asi 15 
osobních aut. Nová parkoviště neumožnila ani výstavba na volných plochách v centru (autosalon). Pro 
stání autobusů je stále možnost úpravou terénu a vybudováním omezujících bariér /event. se zelení/ 
vyhradit asi 3 místa v blízkosti dnešní otočky autobusů. Parkování a odstavování osobních aut zajišťovat  
na vlastních pozemcích. S centrálním parkovištěm nelze z důvodů nedostatku ploch, především však 
z důvodu, že neexistuje jednoznačně definované místo největší koncentrace vybavenosti a 
soustředěnosti návštěvníků, počítat. 
Parkoviště s kapacitou cca. 26 os. aut je navrženo u koupaliště. 
 
Parkování v okrajových částech 
Zde je situace příznivější, dostatečná parkovací kapacita je u většiny malých komerčních zařízení, 
penzionů, sportovních ploch a restaurací, často na jejich vlastním pozemku. Auta jsou však v obci 
odstavována v kritických dnech často podél místních komunikací, což je  v zimě problém. Jakákoliv 
úvaha o eventualitě výstavby centrálního parkovacího zařízení (vícepodlažního nebo  pozemního) není 
vzhledem k rozptýlenosti sportovního i občanského vybavení reálná a ekonomicky ospravedlnitelná.  
 
Sezónní parkování 
V souvislosti se zvyšující se zimní návštěvností JH a „pohodlností“ návštěvníků sílí tendence 
k vyhrazování dočasného parkování v zimní sezóně na trvalých travních porostech. Správa CHKO JH 
preferuje tento způsob parkování před budováním nových kapacitních zpevněných ploch celoročně 
nevyužitých před živelným parkováním kdekoli. V Lučanech je tento způsob parkování uplatňován 
zejména v případě lokality  lyžařského můstku (A53-OP).  
 
Veřejná autobusová doprava 
Územím Lučan n. N. projíždějí dálkové autobusové spoje ze směrů od Prahy a Liberce a dále do 
Krkonoš, respektive spoje končící v jiných střediscích Jizerských hor. Pro obyvatele Lučan nad Nisou 
jsou podstatné linky jablonecké MHD, propojující nejen vlastní střed Lučan, ale i odlehlejší Jindřichov a 
okraj Horního Maxova s Jabloncem  a mající zásadní význam pro dojíždění místních obyvatel za prací 
i dostupnost rekreačních míst. Na území je stabilizována  soustava autobusových zastávek, jejichž 
umístění, počet a docházkové vzdálenosti jsou vyhovující.  
 
Pěší a cyklistická doprava 
Území Lučan n.N. je protkáno sítí značených pěších a lyžařských cest propojujících všechna významná 
turistická střediska a krajinné zajímavosti Jizerských hor. Nejvýznamnější křižovatkou těchto tras je 
v Lučanech nad Nisou oblast Bramberka. Územní plán respektuje stávající značené cyklotrasy č. 3023 
a 3038 a turistické trasy procházející řešeným územím. 
 
Běžecké a sjezdové tratě 
 
Areál „U pily“ - Lučany nad Nisou: 
-     lyžařský areál leží ve výšce 650 - 750 metrů n. m., 
-     svah o délce 350m s umělým zasněžováním, 
-     obsluhu zajišťuje 1 vlek s kapacitou 2400 osob/hod. a dětské přibližovací lano. 
 
Na území Lučan nad Nisou zasahují i části lyžařského areálu Severák  z Janova nad Nisou.  
Území Lučan nad Nisou je v průběhu célého zimního období protkáno sítí běžeckých lyžařských tratí, 
kdy hlavní běžeckou tratí je trasa Jizerské magistrály. 
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Multifunkční turistický koridor: 
Územní plán respektuje a v řešeném území vymezuje multifunkčni  turistický koridor D40 - Lužická Nisa, 
Bílý Kostel, Hrádek nad Nisou, Chotyně,Chrastava, Jablonec nad Nisou, Liberec, Lučany nad Nisou, 
Nova Ves nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Stráž nad Nisou, stanovený ZUR LK. 
Jeho rozsah je minimální a z hlediska záborů půdního fondu i zanedbatelný. Rovněž se nepředpokládají 
významnější změny v druzích pozemků a způsobech jejich využívání. Účelem je vytvářet územní 
podmínky pro propojení turistických oblastí, podoblastí a středisek cestovního ruchu prostředky 
bezmotorové dopravy, cyklo, pěší, lyže, event. voda.Budoucím provozem budou okolní aktivity 
nedotčeny, turistický provoz na uvažovaných komunikacích (veřejných i účelových) bude v souběhu se 
současnými způsoby využívání.   
Jeho součástí je v Lučanech nad Nisou navržená cyklostezka, vedoucí i po upravených stávajících 
komunikacích 
 
Železniční doprava 
Řešeným  územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať čís. 036 Liberec  – Tanvald 
– Szklarska Poreba Górna, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb. A v souladu s usnesením 
vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995 vyčleněna jako regionální dráha z dráhy celostátní. Z hlediska 
výhledových záměrů železniční infrastruktury je připravována optimalizace trati Liberec – Tanvald, která 
může mít i územní nároky. Ty jsou v územním plánu zajištěny vymezeným ochranným pásmem dráhy 
Územní plán respektuje stávající charakter využívání železniční trati č.036 Liberec – Tanvald – 
Harrachov, vedoucí přes Lučany n. N. V ÚP navržené plochy pro výstavbu jakéhokoliv druhu respektují 
standardní ochranné pásmo železnice 60 m. V prostoru železniční zastávky Lučany nad Nisou se počítá 
s vybudováním přestupního terminálu pro propojení různých druhů veřejné dopravy. 
 
Poddolovaná území  a sesuvy 
 
V řešeném území nejsou evidovány sesuvy ani území poddolovaná. 
Nerostné suroviny 
 
V řešeném území se nenacházejí výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území ani dobývací 
prostory. 
 
B 9.5. Životní prostředí    
 
Životní prostředí je zde kvalitní, konfigurace terénu nedovoluje, aby území bylo masivně ovlivněno 
oblastmi či činnostmi zhoršujícími životní podmínky. Na území obce neprobíhá žádná aktivita, která by 
výrazně narušovala hygienu životního prostředí. Tuhé komunální odpady jsou separovány, pravidelně 
odváženy; žádná černá skládka na území obce není. 
V obci se nevyskytuje žádný významný faktor trvalého narušování životního prostředí.  
V Lučanech nad Nisou dochází ke znečišťování ovzduší exhalacemi z průjezdní dopravy, které jsou 
doprovázeny zvýšenou hlučností a prašností. Tento problém existuje zejména v blízkosti hlavní 
průjezdní silnice I.tř. z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu, především ve vybraných částech roku a dnech 
týdne, kdy se zvyšuje intenzita rekreační dopravy. Postižená jsou vesměs o území stabilizovaná. Další 
hygienickou závadou je stále přetrvávající závislost části populace na lokálním vytápění tuhými palivy. 
Je třeba podporovat tendence snižovat energetickou náročnost všech objektů a spořit energii např. 
kvalitnější termoisolací domů. Nepochybně postupně přijdou na řadu i další, sofistikovanější způsoby 
úspor energie při vytápění objektů a tím i snížení exhalací. 

 
B 9.6.        Ochrana přírody 
 
Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a jeho prováděcích vyhláškách 
395/1992 Sb. a 60/2008 Sb. Z hlediska výše uvedeného zákona a prováděcích vyhlášek se v řešeném 
území nacházejí následující chráněná území: 
 
Velkoplošná zvláště chráněná území  
 
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jizerské hory 
Většina řešeného území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (mimo území jižně od 
komunikace I/10). Tato oblast byla vyhlášena v roce 1967 (výnosem MK ČSR č. j. 13853/1967) s cílem 
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zabezpečit na základě vědeckých poznatků zachování, využívání a obnovu přírodního prostředí a 
ochranu zdejší krajiny charakteristické vysokým zastoupením lesní půdy, vodoakumulačním významem, 
existenci zbytků přirozených ekosystémů a harmonicky utvářenou zemědělskou krajinou a urbanistické 
hodnoty rozptýlené zástavby.  
Správa CHKO rozděluje území do čtyř zón odstupňované ochrany. Řešené území je dotčeno I., III. a 
IV. zónou ochrany: 
 
- I. zóna – zahrnuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami CHKO, zejména přirozené a 

málo pozměněné lesní ekosystémy s vysokým stupněm ekologické stability a zvláště chráněná 
území. V řešeném území zahrnuje pouze PR Malá Strana a její ochranné pásmo. Cílem je uchování 
přírodních hodnot a obnova samořídících funkcí přírodních ekosystémů s omezením zásahů do 
přírodního prostředí na nejnižší míru, 

- III. zóna – zahrnuje značně přeměněné lesní ekosystémy a zemědělskou půdu s převahou trvalých 
travních porostů s neúplným systémem ekologické stability. Ve III. zóně je umístěna i pro CHKO 
Jizerské hory typická rozptýlená zástavba s dochovanou lidovou architekturou a hodnotným 
krajinným rázem. Do této zóny je zahrnuta převážná část území. Jedná se o souvislé lesní porosty 
a nelesní krajinu s roztroušenou zástavbou Horního Maxova, Jindřichova. Cílem je ochrana 
dochovaných přírodních prvků a uchování krajinného rázu, dotvoření funkčního systému 
ekologické stability krajiny a zvyšování druhové diverzity a pestrosti ekosystémů, zejména 
usměrňování činnosti v tomto smyslu. Na území III. zóny lze umisťovat a povolovat stavby v místě 
potřebné pro ekologicky vhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě a stavby pro bydlení, 
služby s ekologicky nezávadnou drobnou výrobou respektující typickou urbanistickou strukturu 
zástavby napojenou na stávající trvale sjízdné komunikace,  

- IV.zóna – zahrnuje především souvisle zastavěná území a intenzivně obhospodařovanou 
zemědělskou krajinu s převahou orné půdy a nedostatečným systémem ekologické stability. V 
území představuje pás souvisle zastavěného území obce Lučany n. Nisou podél komunikace I/10. 
Cílem je zabezpečení dostatečného urbanizačního prostoru pro rozvoj obce při respektování 
základních ochranných podmínek krajinného rázu. Na území IV. zóny lze umisťovat a povolovat 
stavby pro bydlení, rekreaci a sport, služby, ekologicky neškodnou výrobu, zemědělské 
hospodaření, technické a dopravní vybavení napojitelné na inženýrské a dopravní koridory a 
urbanizační kostry při respektování krajinného rázu a přírodních prvků.  

Maloplošná zvláště chráněná území 
 
Přírodní rezervace Malá Strana (kód ZCHÚ 1691) 
Rozloha: 28,45 ha, ochranné pásmo 13,60 ha 
Vyhlášení: 1994, vyhláška 2/1994 SCHKO JH 
Plán péče: SR/1100/JH/2011-2, platnost 2005 - 2014 
Katastrální území: Horní Maxov, Lučany nad Nisou 
Předmět ochrany:  
- společenstva ostřicových a pcháčových luk, přechodových rašelinišť, smilkových trávníků a 

horských mezofilních luk zachovaná v příznivém stavu na rozsáhlé ploše; svého druhu 
nejvýznamnější lokalita v Jizerských horách 

- výskyt četných druhů zvláště chráněných a ohrožených rostlin, z nichž mnohé zde rostou 
- v bohatých populacích (prha chlumní, prstnatec májový, prstnateclistenatý vč. kříženců, stařinec 

potoční aj.). Celkem 22 druhů z červeného seznamu (2 v kategorii C2, 10 v kategorii C3 a 10 v 
kategorii C4a) a 12 druhů zvláště chráněných – 4 silně ohrožené a 8 ohrožených. 

- charakteristická fauna (obojživelníci, ptáci i bezobratlí) horských mokřadních biotopů. 
 
Přírodní památka Jindřichovský mokřad (kód ZCHÚ 2211) 
Rozloha: 3,95 ha. Ochranné pásmo 50 m 
Vyhlášení: 2002, vyhláška 2/2002 SCHKO JH 
Plán péče: SR/0703/JH2012-2, platnost 2012 - 2021 
Katastrální území: Jindřichov, Lučany nad Nisou 
Předmět ochrany:  
Kvalitní mokřad s poměrně zachovalým ekosystémem mokrých luk s výskytem zvláště chráněných 
druhů rostlin – prstnatec májový, úpolín evropský, vachty trojlisté. 
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Navrhované opatření 
Návrh opatření vychází ze zpracovaného plánu péče o CHKO Jizerské hory 2011 - 2020. Na základě 
výsledků průzkumů a analýzy ohrožení prověřit možnost vyhlášení, případně vyhlásit nové MZCHÚ na 
lokalitě: Horní Lučany – rybník Křísák;k.ú. Lučany nad Nisou: 16,5 ha – bohatá mozaika mokřadních až 
rašelinných luk s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin: všivce lesního (Pedicularissylvatica), 
prstnatce májového (Dactylorhizamajalis), prstnatceFuchsova (Dactylorhiza fuchsii), prhy arniky 
(Arnicamontana) a pětiprstky žežulníku (Gymnadeniaconopsea), v litorálu rybníka výskyt ďáblíku 
bahenního (Callapalustris). 
 
V rámci koncepce uspořádání krajiny je územním plánem vymezeno území pro revitalizaci 
Smržovského potoka. 
 
Soustava NATURA 2000 
Ptačí oblast ani evropsky významná lokalita do katastrálního území Lučany nad Nisou nezasahuje. 

 
Významné krajinné prvky (VKP)  
 
Na území obce se nachází řada neregistrovaných významných krajinných prvků dle § 3 zákona. Jedná 
se především o lesy, vodní toky a plochy, rašeliniště, údolní nivy, rybníky. V území nejsou evidovány 
registrované významné krajinné prvky (VKP dle zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění). 
Z hlediska VKP nelze opomenout: 
- údolní nivu Smržovského potoka s cennými mokřadními společenstvy tužebníkových lad, 

pcháčových luk, s četnými prameništi a vrbovými porosty 
- údolní nivu Lužické Nisy se zachovalým biotopem údolních jasanovo-olšových luhů s druhově 

bohatým bylinným podrostem 
- rybník Křísák s okolními podmáčenými biotopy v mělké depresi zahrnuté též do LBC 7. Druhově 

pestrá mozaika cenných rostlinných společenstev na malé ploše s výrazným výskytem zvláště 
chráněných druhů,  

- přechodové rašeliniště a údolní niva zahrnuta do LBC9 U koupaliště. Druhově bohatý a ekologicky 
stabilní biotop pod prameništěm Lučanské Nisy s výskytem zvláště chráněných druhů  

- lesní porosty se zastoupením listnatých dřevin především buku v JV části vrch Krásný, Veisově 
kopci.  

 
Koeficient ekologické stability krajiny  
 
Číselným údajem, který dokáže charakterizovat krajinu, je tzv. koeficient ekologické stability (KES), který 
poměřuje stabilní a nestabilní krajinotvorné prvky. Jde o nejjednodušší způsob výpočtu, který 
nezohledňuje hodnocení konkrétního stavu těchto prvků.  
 

Lučany nad 
Nisou 

plocha v ha  

A B C D E SUM KES 
 541 32 506 2 205 1286 4,61 

 
LEGENDA: A- LESY A VODNÍ PLOCHY, B -TRVALÉ KULTURY, OVOCNÉ SADY, ZAHRADY, C -
LOUKY, PASTVINY. D- ORNÁ PUDA, E -ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OSTATNÍ PLOCHA 
 
Výsledek: Krajinný typ C - krajina relativně přírodní 
 
KES 3,0 – 6,2: území stabilní - technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při 
převaze relativně přírodních prvků 
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Územní systém ekologické stability 
Všechny prvky ÚSES jsou územním plánem vymezeny jako návrh.  
Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability 
uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a 
na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků 
a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí 
vlastnící pozemků, obce i stát.  
ÚSES vychází z předpokladu respektování potenciálních i aktuálních přírodních a antropogenních 
podmínek území. Při návrhu ÚSES jsou důležité směry migračních tras (vodní toky, údolí, hřbety apod.), 
reprezentativnost stanoviště, zastoupení ekologicky významných prvků, předpokládané antropogenní 
zásahy do krajiny, návaznost na sousední katastry a vzájemné provázání návrhů ÚSES. Základem je 
nadregionální a regionální územní systém ekologické stability, který je územně technickým podkladem 
(ÚTP). 
 
Podklady pro vymezení ÚSES v řešeném území 
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, součást tzv. obecné ochrany přírody) byl v zájmovém 
území řešen v předchozích dokumentacích: 
- Územně technické podklady nadregionálního a regionálního ÚSES (ÚTP NR a R) ÚSES MMR a 

MŽP ČR, 1996 – Společnost pro životní prostředí Brno, 
- ÚSES na území CHKO JH – biocentra a biokoridory (SCHKO JH 1998), 
- ÚAP LK ke zpracování ZÚR LK (KÚLK 2010), 
- ÚAP ORP Jablonec nad Nisou, 
- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL, s.ro. 2010), 
- Místní systém ekologické stability v k.ú. Lučany, n. N., Horní Maxov, Jindřichov, Smržovka, Jiřetín 

p. Bukovou, Acer, 1994. 
 
Způsob vymezení prvků ÚSES v řešeném území 
 
Systém ÚSES je v příslušné mapové příloze uveden podle stavu katastru nemovitostí, na lesních 
pozemcích je pak dle jednotek prostorového rozdělení lesa a dle platného LHP. Označení prvků je 
převzato z aktualizace generelů lokálního ÚSES v CHKO Jizerské hory (EKOLES s.r.o., 1999). 

Původní systém dle podkladových dokumentací doznal několika změn. Detailní změny byly provedeny 
v intencích platných metodik upřesněním situace dle katastru nemovitostí jednotek prostorového 
rozdělení lesa OPRL/LHP i na základě zjištění v terénu. Na základě mapování krajiny a vytvoření kostry 
ekologické stability byly v daném území navrženy následující prvky regionálního a lokálního charakteru.  
 
Regionální biocentrum 
 

Název RC 1668  Malá Strana 
Způsob vymezení  dle podkladů SCHKO JH, upřesněno dle parcelního členění KN 
Výměra 40,20 ha 
Charakter druhů pozemků lesní, vodní, trvale travní porosty, ostatní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Stupeň ekologické stability 5 (velmi velký význam) stabilní mokřad 
Popis Biocentrum zahrnuje vlastní přírodní rezervaci i její ochranné pásmo. 

Jedná se o unikátní přechodové rašeliniště a pestrá luční společenstva s 
výskytem ohrožených rostlinných i živočišných druhů. 
Komplex podhorských a silně podmáčených luk na jižním úpatí Jizerských 
hor v obci Horní Maxov. Představuje prameniště a mělkou terénní depresi 
po obou březích bezejmenného potoka se vzácnými společenstvy rostlin 
a živočichů. Louky byly v minulosti z části a pouze 
extenzivně využívány kosením a nejsou dotčeny melioracemi ani jinými 
zásahy. Jedná se o přírodně, vodohospodářsky i půdoochranně velmi 
cennou lokalitu.  
Biocentrum je zcela funkční; I. zóna CHKO. 

Návrh opatření Dle plánu péče o přírodní rezervaci Malá Strana 2005 – 2014 
(pravidelné kosení v různých intervalech, odstraňování náletu). 
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Lokální biocentra 
 

Název LBC 2 (U Terezy) 
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN, dle JPRL 
Výměra 3,96 ha 
Charakter druhů pozemků lesní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR Hornatiny na kyselých plutonitech 5. V.s. 
Stupeň ekologické stability 3 – 4 (střední až velký význam) 
Popis Lesní porost 711A, okrajová část lesa na svahu se severozápadní 

expozicí. Smrkové porosty ve věku 80 – 90 let. Bukový podrost, bylinné 
patro zastoupeno lesními druhy. Biocentrum je funkční; III. zóna CHKO  

Návrh opatření Dle platného LHP; zvyšovat druhovou diverzitu porostu listnatými 
dřevinami, nepoužívat nepůvodní dřeviny. 

 
Název LBC 3 (Skalní hřib) 
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN, dle JPRL 
Výměra 3,0 ha 
Charakter druhů pozemků lesní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Stupeň ekologické stability 3 – 4 (střední až velký význam) 
Popis Lesní porost 709A pod Loučenským vrchem. Svah s jihozápadní expozicí. 

Biocentrum tvoří smrkové porosty. V centrální části převažuje listnatý 
porost BK, JK, JS. V podrostu BK a lesní druhy bylinného patra. Součástí 
biocentra je žulový skalní výchoz s JR a BR. Biocentrum je funkční, III. 
zóna CHKO. 

Návrh opatření Dle platného LHP; zvyšovat druhovou diverzitu porostu listnatými 
dřevinami, nepoužívat nepůvodní dřeviny. 

 
Název LBC 4 (Dolní Lučany) 
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN 
Výměra 4,64 ha 
Charakter druhů pozemků lesní, trvale travní porost 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Stupeň ekologické stability 3 - 4 (střední až velký význam) 
Popis Biocentrum se skládá z lesního porostu 714C (cca 2 ha) a trvale travního 

porostu, který zarůstá náletovými dřevinami BK, OL, BR, VR. V nivě toku 
se nacházejí mokřadní louky. Na sušších místech se nacházejí 
degradované smilkové louky s vřesy. Biocentrum je funkční, III. zóna 
CHKO  

Návrh opatření V lesních porostech opatření směřovat dle platného LHP, zvyšovat 
druhovou diverzitu porostu listnatými dřevinami, nepoužívat nepůvodní 
dřeviny. Zarůstající louky ponechat samovolnému vývoji. 
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Název LBC 5  (Bramberk) 
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN, dle JPRL 
Výměra 6,12 ha 
Charakter druhů pozemků lesní, trvale travní porost 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Stupeň ekologické stability 3 - 4 (střední až velký význam) 
Popis Biocentrum zahrnuje zalesněný svah se severní expozicí, nadm. výška 

670–750 m n.m. Smíšené lesní porosty 714A, 715F s převahou SM, BK, 
JK druhově i věkově rozrůzněné. Bylinné patro zastoupené lesními druhy. 
Součástí LBC jsou neobhospodařované smilkové louky s náletem dřevin 
BŘ, JS, JK, JR. Biocentrum je funkční, III. zóna CHKO. 

Návrh opatření Dle platného LHP, zvyšovat druhovou diverzitu porostu listnatými 
dřevinami, nepoužívat nepůvodní druhy. Na loukách odstranit náletové 
dřeviny. 

 

Název LBC 6  (Pod Maxovem) 
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN 
Výměra 3,64 ha 
Charakter druhů pozemků lesní, trvale travní porosty, ostatní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Stupeň ekologické stability 3 - 4 (střední až velký význam) 
Popis Ploché údolí v Bémově kotlině s mírnou západní expozicí podél 

Smržovského potoka. Mokřad, prameniště zarostlý náletovými dřevinami 
BR, VJ. V bylinném patře druhy vázané na podmáčená stanoviště. 
Součástí BC je okraj smrkového porostu a smilková louka. Biocentrum je 
funkční, III. zóna CHKO. 

Návrh opatření Mokřadní část ponechat samovolnému vývoji. 
 

Název LBC 7 (Horní Lučany) 
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN 
Výměra 8,15 ha 
Charakter druhů pozemků trvale travní porost, vodní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Stupeň ekologické stability 4 - 5 (velký až velmi velký význam) 
Popis Biocentrum charakterizuje ploché údolí s jižní expozicí. Zamokřené louky 

a prameniště. V centrální části se nachází rybníček, který lemují porosty 
mokřadních vrb. V plánu péče o CHKO Jizerské hory (2011 – 2020) jsou 
biotopy v biocentru hodnocené jako bohatá mozaika mokřadních až 
rašelinných luk s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin: všivce 
lesního (Pedicularissylvatica), prstnatce májového (Dactylorhizamajalis), 
prstnatceFuchsova (Dactylorhiza fuchsii), prhy arniky (Arnicamontana) a 
pětiprstky žežulníku (Gymnadeniaconopsea), v litorálu rybníka výskyt 
ďáblíku bahenního (Callapalustris) – prověření případně možnost 
vyhlášení za MZCHÚ. Biocentrum je zcela funkční, III. zóna CHKO. 

Návrh opatření Ochrana stávajícího cenného biotopu, který významně zvyšuje druhovou 
diverzitu a ekologickou stabilitu území. 

 
Název LBC 8  
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN, dle JPRL 
Výměra 5,23 ha 
Charakter druhů pozemků lesní, trvale travní porost 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Stupeň ekologické stability 3 – 4 (střední až velký význam) 
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Popis Lesní porost na hřebeni u Ferdinandova vrchu 501B. Příkrý svah 
s východní expozicí. Porosty druhově i výškově rozrůzněné. Převládá SM 
a BK, okrajově JK, JR. Součástí BC je plocha s travním porostem 
s běžnými druhy ovsíkových a smilkových luk. Biocentrum je funkční, III. 
zóna CHKO. 

Návrh opatření Dle platného LHP, zvyšovat druhovou diverzitu porostu listnatými 
dřevinami, nepoužívat nepůvodní dřeviny. 

 

Název LBC 9 (U pily) 
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN 
Výměra 3,36 ha 
Charakter druhů pozemků trvale travní porost, ostatní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Stupeň ekologické stability 4 (velký význam) 
Popis Biocentrum tvoří prameniště v mělké údolní depresi (Lučanská Nisa). 

Druhově bohatý biotop s mokřadními společenstvy a výskytem zvláště 
chráněných druhů.  
Biocentrum není propojeno biokoridory, přesto se jedná o zcela funkční 
prvek zajišťující a zvyšující ekologickou stabilitu území.  Biocentrum je 
funkční; III. zóna CHKO 

Návrh opatření Ochrana stávajícího cenného biotopu, které zvyšuje biodiverzitu území. 
 

Název LBC 10 (B1 U Lužické Nisy) 
Způsob vymezení  upřesněno dle parcelního členění KN 
Výměra 5,61 ha (k.ú. Lučany), 5,50 ha (k.ú. Nová Ves) 
Charakter druhů pozemků lesní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Popis Rozsáhlé lesní biocentrum se svahy se severní expozicí. Na úpatí svahu 

niva Lužické Nisy. V zájmovém území k.ú. Lučany se nachází část tohoto 
rozlehlého biocentra. Smrkový porost s podrostem BK. V bylinném patře 
lesní druhy. Podél toku Lužické Nisy OL, JS společenstva vázaná na lužní 
porost. Biocentrum je funkční. 

Návrh opatření Dle platného LHP, zvyšovat druhovou diverzitu porostu listnatými 
dřevinami. 

 
Regionální biokoridor 
 

Název RK 647 (propojuje RC 1668 – LBC2 – LBC3) 
Šířka, délka 40 m (průchod mezi zástavbou v obci Horní Maxov 21 m), 1337 m 
Charakter druhů pozemků trvale travní porost, lesní, ostatní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 

5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Popis Biokoridor propojuje RC1668 - LBC (k.ú. Jiřetín p. B. – délka 599 m); vede 

po loukách na podmáčených i sušších stanovištích. Prochází zástavbou 
Horní Maxov (21 m) vede v lesních porostech Maxovského hřbetu. Na 
lesní půdě převažují smrkové porosty v podrostu s buky.  
Biokoridor propojuje RC1668 – LBC2 – LBC3 (583 m); vede po loukách 
podhorského typu mezi roztroušenou zástavbou. Převažují smilková a 
ovsíková společenstva. V místech drobných pramenišť se nacházejí 
mokřadní druhy. V některých partiích zarůstají náletem dřevin. K LBC3 
(155 m);  prochází smrkovým porostem v podrostu s BK.  

Návrh opatření Zajistit průchod biokoridoru v zastavěném území podél komunikace v obci 
Horní Maxov. 
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Název RK 648 (propojuje RC 1668 a LBC110) 
Šířka, délka 40 m (potůček na rozhraní lesa a louky) 
Charakter druhů pozemků les, louka 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Popis Biokoridor vedený okrajem lesa, smrkovými porosty podmáčených jedlových 

smrčin a kyselých rašelinných smrčin. 
Návrh opatření Zajistit průchod biokoridoru. Výchovné zásahy porostů a doplnění buku 

 

Lokální biokoridory 
 

Název LBK 13 (Smržovský potok, propojuje RC1668 – LBC7 – LBC8 –LBC10) 
Šířka, délka 20 m, 4 555 m 
Charakter druhů pozemků trvale travní porost, lesní, ostatní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 

5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Popis Biokoridor propojuje RC1668 – LBC7 (délka 1728 m); vede v údolní nivě 

toku. Převažují luční a pobřežní společenstva druhově pestrá.  
Biokoridor propojuje LBC7 – LBC8 (délka 1123 m); vede v nivě 
Smržovského potoka, linii toku opouští, kříží komunikaci a vede mezi 
zástavbou po loukách směrem hřebeni a k lesnímu porostu LBC8 (nové 
vymezení trasy mimo nivu toku).  
Biokoridor propojuje LBC8 – LBC10 (délka 1634 m); vede po pastvinách, 
prochází mezi zástavbou u komunikace I/10 a dále protíná louky a lesní 
porosty směrem k LBC B1 (k.ú. Nová Ves). 

Návrh opatření Zajistit průchodnost v zastavěné části území. 
 

Název LBK 14 (Bramberk, propojuje LBC5 – LBC6 – LBC7) 
Šířka, délka 20 m, 2 322 m 
Charakter druhů pozemků Lesní trvale travní porost, ostatní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 

5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Popis Biokoridor propojuje LBC5 – LBC6 (délka 1400 m); trasa LBK vedena 

převážně v lesních porostech (SM, BK, KL). 
Biokoridor propojuje LBC6 – LBC7 (délka 922 m); v první části vede v 
lesních porostech, v blízkosti LBC7 kříží údolí Smržovského potoka, vede 
po loukách a pastvinách. 

Návrh opatření Zajistit průchodnost v zastavěných částech území. 
 

Název LBK 15 (propojuje RC1668 – LBC5 – LBC4 – LBC10) 
Šířka, délka 20 m, 2800 m 
Charakter druhů pozemků lesní, trvale travní porost, ostatní 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 

5VR vrchoviny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Popis Biokoridor propojuje RC1668 – LBC5 (délka 971 m); vede v lesních 

porostech na vrchu Krásný (nadm.v. 797 m n.m.); převažují smrkové 
porosty s BK. 
Biokoridor propojuje LBC5 – LBC4 (délka 501 m); vede v údolní nivě 
přítoku Lužické Nisy, porosty druhově bohatší s OL, JS. 
Biokoridor propojuje LBC4 – LBC10 (1328 m); vede v lesních porostech 
na horní hraně údolí. V Dolních Lučanech se napojuje na tok Lužické 
Nisy. V místě křížení s komunikací I/10 je šířka LBK minimální (upravený 
tok koryta), průchodnost a spojitost zajištěna mostním objektem. 

Návrh opatření Zajistit průchodnost v zastavěných částech území a dále v místech 
křížení vodoteče s komunikací (most, trubní propust). 
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Název LBK 16  (propojuje LBC 7 – LBC k.ú. Smržovka) 
Šířka, délka 20 m, 319 m 
Charakter druhů pozemků lesní, trvale travní porost 
Bioregion 1.67 Jizerskohorský 
Biochora 5HR hornatiny na kyselých plutonitech 5. v.s. 
Popis Biokoridor propojuje LBC7 – LBC (k.ú. Smržovka); vede po okraji lesního 

porostu po loukách. 
Návrh opatření Bez opatření. 

 
Zhodnocení prvků ÚSES 
Většina prvků ÚSES má vyhovující prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve 
vhodném způsobu hospodaření (na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na 
zemědělské půdě obnova druhové skladby luk v údolních nivách, obnova a doplnění břehových porostů 
vodotečí a rozptýlené zeleně).  
- biocentra jsou v územním plánu vymezena jako plochy přírodní (NP)s jednoznačnou převahou 

funkcí zajišťujících a podporujících uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení 
na okolní méně stabilní části krajiny.  

- biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí, neboť kromě výše uvedených funkcí plní i 
množství ostatních funkcí. 

Obecné zásady 
Ve skladebných částech ÚSES na pozemcích určených k plnění funkcí lesa jsou na pozemcích k plnění 
funkcí lesů obecně zakotveny především jemnější ekologicky a geneticky vhodné formy obnovy 
s postupným vytvářením druhově i prostorově diverzifikovaných porostů relativně blízkých přirozenému 
stavu. Při zalesňování je nutné přednostně využívat sadební materiál autochtonního původu. Rovněž 
ve skladebných částech ÚSES nalézajících se mimo les je nezbytné veškeré zásahy směřovat 
k dosažení a udržení přírodě blízké druhové skladby.  
 
Navrhovaná opatření 
- respektovat ÚSES při realizaci komplexních pozemkových úprav a v jejich rámci iniciovat a 

podporovat budování nových skladebných částí ÚSES, 
- posilovat funkčnost stávajících skladebných částí ÚSES zlepšováním jejich druhové a prostorové 

struktury, 
- v přírodě blízkých porostech (3-5. stupeň ekologické stability) biocenter všech úrovní uplatňovat 

jemné způsoby hospodaření (zejména maloplošné podrostní, příp. výběrný) a ponechávat část 
odumřelé hmoty v porostech, 

- porosty v lesních biocentrech navrhnout k zařazení do kategorie lesa zvláštního určení, 
- pro plochy biokoridorů v řešeném území obecně platí nesnižovat koeficient ekologické stability, 
- podporovat přirozený vodní režim, 
- kácení nelesní dřevin v biocentrech a biokoridorech konzultovat se Správou CHKO Jizerské hory,  
- v biokoridorech podporovat migrační prostupnost vodních toků. 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa  
 
Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých 
předpisů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření v lesích je řízeno Lesním 
hospodářským plánem (LHP – výměra nad 50 ha) nebo Lesními hospodářskými osnovami (LHO – 
výměra pod 50 ha) zpracované na období deseti let. Podle lesního zákona jsou do pozemků určených 
k plnění funkce lesa (PUPFL) zařazeny i bezlesí (drobné vodní plochy, loučky pro zvěř, lesní skládky, 
nezpevněné cesty) a ostatní plochy (zpevněné lesní cesty, políčka pro zvěř a jiné účelové stavby). Lesní 
pozemky (pozemky určené k plnění funkce lesa) tvoří vymezené tzv. plochy lesní (LP), v případě 
významového překryvu s územními zájmy ochrany přírody a krajiny tzv. plochy přírodní lesní. 
 
Aktuální stav lesa  
Dle evidence KN celková výměra lesů činí 427,65 ha, z toho pozemky ve správě LČR, s.p. zaujímají 
plochu 200,07 ha, lesy obce Lučany 202,07 ha a lesy soukromé 25,76 ha. Pro srovnání trvalé travní 
pozemky zaujímají rozlohu 339,86 ha. V organizační struktuře LČR, s.p. jsou začleněny lesy v území 
Lesni správy Jablonec n/N. Hospodaření v lesích je řízeno lesním hospodářským plánem vypracovaný 
pro stejnojmenný hospodářský celek s platností od roku 2013-2022. 
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Lesní oblast, vegetační stupně, lesní typy, biotopy  
Podle lesnického členění leží dané území v přírodní lesní oblasti PLO 21a – Jizerské hory a Ještěd. 
Lesy v katastrálním území jsou zařazeny převážně do 6. lesního vegetačního stupně (LVS) – 
smrkobukový, submontánní, listnaté a smíšené lesy; lesy v jižní části území náleží do 5. LVS – 
jedlobukový, submontánní, listnaté a smíšené lesy.  

Nejvíce je zastoupen lesní typ 6K1 (kyselá smrková bučina třtinová), dále se vyskytují: 6S1, 6S4 svěží 
smrkové bučiny, 6Z2, 6Z3 zakrslé smrkové bučiny, 6N5 kamenitá kyselá smrková bučina, 5K1 kyselá 
jedlová bučina, 5S6 svěží jedlová bučina ochuzená. Na podmáčených a zrašelinělých místech se 
vyskytují 7G1 a 7G3 podmáčená jedlová smrčina, 7R2 kyselá rašelinná smrčina.  
Převažujícím biotopem je X9 Lesní kultury ovlivněné činností člověka – kulturní lesy se změněnou 
dřevinnou skladbou. V lesích daného území jsou zastoupeny biotopy: L5.4 Acidofilní bučiny (převažující 
biotop), na podmáčených místech L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny, podél toků L2.2 Údolní 
jasanovo - olšové luhy (klasifikace NATURA 2000).  
 
Kategorie lesů 
Funkce lesů jsou definovány v jejich kategorizaci, kde zejména v podmínkách řešeného území kromě 
hospodářských funkcí plní lesy další i tzv. mimoprodukční funkce: ekologicko-stabilizační, rekreační, 
půdoochranné, klimatické… Do kategorie lesa je v pojetí zákona o lesích zahrnuta pouze tzv. porostní 
plocha (nikoliv bezlesí byť vymezené v katastru nemovitosti na evidovaných lesních pozemcích).  
Podle zákona o lesích 289/1995 Sb., se lesy člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na 
lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské:  
- v lesích ochranných (§7) se musí hospodařit tak, aby byly zajištěny především jejich ochranné 

funkce – v zájmovém území se nevyskytují.  
- v lesích zvláštního určení (§8, odst. 1 a 2) je veřejný zájem na ochranu přírody, zlepšení a ochranu 

životního prostředí, nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa nadřazen 
funkcím produkčním – převažují lesy v pásmech PHO 31a; do této kategorie jsou zařazeny dílce 
709, 710, 715, 716 a jejich plocha činí cca 60 ha.  

- lesy hospodářské (§9); jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů 
zvláštního určeni – tyto lesy jsou v LHP uvedeny pod kódem 10 – tato kategorie 
převažuje;lesnídílce 711, 712, 713, 714,717, 718, 719, 531, 532, 533, 541, výměra cca 367 ha. 

V současné dřevinné skladbě jsou podle LHP (údaj Ústav pro hospodářskou úpravu lesů V Brandýse 
nad Labem) zastoupeny jehličnany 80% (smrk ztepilý, borovice lesní, modřín evropský, jedle bělokorá), 
listnáče– 20 % (buk lesní, bříza bělokorá, dub, vrba jíva, jilm horský, jeřáb, jasan ztepilý, javor mléčný, 
olše lepkavá, javor klen, osika, lípa malolistá).  

Místy jsou zachovány zbytky starých bukových kmenovin s nevhodně podsázeným smrkem ve spodní 
etáži. Většina smrkových porostů má velmi chudé bylinné patro. Modřín se vyskytuje jednotlivě v příměsi 
stejně jako javor klen. Buk se smrkem je zastoupen skupinovitě na suťových stanovištích a tvoří tak 
cenné biotopy zájmového území. Jasan s olší jsou zastoupeny na vlhčích stanovištích podél vodotečí a 
na zamokřených plochách.  
Navrhovaná opatření v rámci obnovy lesa 
Opatření vycházejí ze zpracovaného plánu péče o CHKO Jizerské hory. 
- navrhnout zařazení lesů v biocentrech ÚSES do kategorie lesa zvláštního určení potřebných pro 

zachování biologické různorodosti, 
- v biocentrech ÚSES podporovat při obnovách podle stavu porostu zastoupení MZD vyšší než 

minimální, stanovené vyhláškou č. 83/1996 Sb. (vhodné je až dvojnásobné), požadavek uplatnit 
v rámci procesu uplatnit v rámci procesu zpracování jednotlivých LHP, 

- podporovat racionální ochranu výsadeb, 
- v prvcích ÚSES při doplňování dřevin umělou výsadbou trvat vždy na použití sadebního materiálu 

vzniklého z populací Jizerských hor, 
- podporovat přeměnu smrkových monokultur nevhodného nebo neznámého původu, vykazujících 

známky nestability a fyziologického poškození vnášení MZD i v předmýtním věku, 
- z geograficky nepůvodních dřevin v souladu s OPRL používat modřín opadavý (ve III. zóně CHKO 

použít modřín do 5 % celkové zastoupení v hospodářských souborech 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 
57, 

- při posuzování žádostí o zalesnění zemědělských půd hodnotit záměr důsledně z hlediska druhové 
ochrany i zachování hodnot krajinného rázu v místě, v odůvodněných případech vyžadovat zvýšený  
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- podíl MZD (např. návaznost na okolní přírodě blízké porosty) vhodné prostorové umístění dřevin, 
vytvářen podmínky pro vytvoření ekologicky cenného okraje lesa. 

 
B 9.7. Krajina a krajinný ráz 
 
Na základě zákona č. 114/1992 Sb. §12 byly vymezeny priority v ochraně krajinného rázu zpracované 
v Preventivním hodnocení krajinného rázu na území CHKO Jizerské hory (Ing. J. Brychtová, 2008), 
které bylo převzato do Plánu péče o CHKO Jizerské hory 2011 – 2020. 
Cílová charakteristika krajiny 
Dle hodnocení je krajina Jizerských hor členěna na jednotlivá základní teritoria krajinného rázu - oblasti, 
podoblasti a místa krajinného rázu. Ochrana krajinného rázu je konkretizována návrhy v rámci 
vymezených míst krajinného rázu, v souladu s obecným ochranným režimem nadřazených jednotek 
(OKR, POKR) a ostatních vymezených jednotek (krajinná typizace a pásma ochrany a obnovy 
krajinného rázu).  
Posuzované území je řazeno do následujících oblastí a podoblastí s vymezenými místy krajinného rázu. 
Pro jednotlivá místa krajinného rázu jsou stanoveny následující zásady ochrany krajinného rázu 
(zejména s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině), které jsou níže uvedeny v podrobnosti 
územního plánu města Lučany nad Nisou: 
 
OKR C. Oblast krajinného rázu Jizerské hory - Jablonecko 
Podoblast POKR C – 1 Jablonecko-tanvaldská 
Místa krajinného rázu: 
MKR  C - 1 - a    lesní celky (zalesněný vrch Krásný) 
MKR  C - 1 - d    centrální část Lučan, Jindřichova, Smržovka, Dolní Tanvald  
MKR  C - 1 – e   Horní Maxov, Horní Lučany, Záhoří, Bramberk 
OKR C: zahrnuje území od státní hranice s nejvyššími vrcholy Jizerských hor přes Prosečský hřeben 
k hřebeni Černé Studnice, téměř celá leží na území CHKO JH. Kompozičně je území velmi členité svojí 
morfologií s dvěma výraznými paralelními údolími Bílé Nisy a Kamenice. Jednotlivé hřebeny vytvářejí 
polouzavřené prostory s mnoha výhledy a průhledy. 
POKR C – 1: Jedná se o území, které navazuje na cenné přírodní oblasti Jizerských hor a které je 
proto nejvíce turisticky vyhledávané jako rekreační zázemí. K převažující rekreační funkci se v sídlech 
přidává funkce obytná a výrobní, v krajině pak lesnická, okrajově zemědělská. Velká část objektů 
původní lidové architektury slouží k individuální rekreaci. K velmi cenným, jak z hlediska zachované 
volnější struktury zástavby, množství zachovaných typických objektů lidové architektury, tak i 
bezprostřední vazbou k náhorní plošině, náleží okolí Bramberka, Horní Maxov s výraznou dominantou 
kostela, Horní Lučany. Krajina má vyrovnaný podíl z velké části zalesněná (hřbety, vrcholy), převažují 
smrkové porosty, místy smíšené porosty. Ve svazích, mírnějších údolích a místy až na hřebenech jsou 
louky a pastviny. V loukách je množství rozptýlené zeleně – vzrostlých solitérních stromů a jejich 
skupin, spolu s kvalitními loukami a zachovanými objekty lidové architektury vytvářejí cenný krajinářský 
komplex.  
 
Prvky a znaky utvářející charakteristický ráz krajinného rázu: 
 
Přírodní charakteristika:  

a) modelace terénu: hluboce zaříznutá údolí ve svahu od náhorní plošiny Jizerských hor; táhlé 
hřbety, vrchy, strmé svahy oddělující jednotlivá hluboká údolí 

b) vodní toky: Lužická Nisa, Smržovský potok a četné přítoky 
c) vegetace: luční a lesní prameniště, toky protékající sídly, částečně upravené; louky a pastviny 

ve svazích a v údolích, cenné luční porosty; v návaznosti na rozptýlenou zástavbu (vlhké 
pcháčové louky, podhorské a horské smilkové trávníky, ovsíkové louky); doprovodné porosty 
vodních toků, solitérní stromy v krajině a v sídlech, skupiny vzrostlých stromů v mozaice 
s rozptýlenou zástavbou, rozsáhlejší lesní porosty s převažujícím smrkem v podrostu s bukem, 
nálety na ZPF až mladá sukcesní stádia lesa. 

 
Kulturní charakteristika: 

a) osídlení: struktura vychází z původních údolních lánových vsí (podél vodních toků a hlavních 
komunikací) – Jindřichov; cenné menší osady se zástavbou volně rozmístěnou podél cesty 
nebo potoka a v blízkosti náhorní plošiny – okolí Bramberka, Horní Maxov, Horní Lučany;  
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b) shluková a volnější zástavba v závěrech údolí bez vazby k zemědělské krajině; různorodá 
venkovská zástavba v údolích podél toků a komunikací, částečně doplněná struktura novějšími 
objekty. 

c) objekty: venkovské roubené, poloroubené i zděné objekty. 
d) kulturní dominanta: objekt kostela Horní Maxov. 

Prostorové vztahy: osídlení je zejména v nejnižší části údolí propojené (podél toků a komunikací), 
příčně jsou údolí vizuálně oddělená bariérou zalesněných hřbetů; významně se pohledově uplatňuje 
odlesněný Maxovský hřbet; otevřenější souvislé louky v hřebenových partiích Maxovského hřebene a 
na pozvolnějších úpatích svahů. 
 
Místa krajinného rázu: 
 
MKR  C - 1 – a-:Lesní celky (zalesněný vrch Krásný) 
Lesy hřbetů a svahů, oddělující jednotlivé sídelní enklávy Jindřichova, Horních Lučan a Horního 
Maxova; druhově většinou pozměněné (převažují smrkové monokultury, občas prostřídané fragmenty 
listnatých a smíšených porostů, na okrajích se místy vyskytují lemy z listnatých dřevin). Poměrně častý 
je výskyt členitých lesních okrajů. Lesy tvoří ochranné pásmo, navazující na cennější plochy náhorní 
plošiny a mají velký význam pro vodní režim Jizerských hor. 

 
MKR  C - 1 - d  : centrální část Lučan, Jindřichova 
Jedná se o okrajové části CHKO, navazující na předměstí Jablonce n. N. s pozměněným rázem 
zástavby v důsledku vlivu blízkosti většího města, průmyslu a dopravy. Spadá sem dolní část 
Jindřichova, centrální část Lučan. Území má jemně modelovaný terén, převládají jižně orientované 
svahy, spadající k údolí Lužické Nisy. Krajina v okolí sídel je převážně zemědělsky využívaná jako 
louky a pastviny. Je zde pestrá škála typů osídlení. Částečně jsou zde zastoupeny zbytky původních 
lánových vsí s relativně zachovanou urbanistickou strukturou, pouze s částečně pozměněnou 
zástavbou (Jindřichov, Zvonkové údolí), jež jsou využívané převážně jako rekreační zázemí, dále se 
zde objevuje plošná příměstská vilová zástavba, průmyslová zástavba (Lučany). 
 
MKR  C - 1 – e:  Horní Maxov, Horní Lučany, Bramberk – (většina území kromě lesních celků, 
Jindřichova, centrální části Lučan, Zvonkového údolí, Frajšicu).    
 
Místo krajinného rázu bezprostředně navazuje na vymezenou náhorní plošinu, jemná modelace terénu. 
Prostorově je území vymezeno Maxovským hřbetem, dominantní Bukovou horou (mimo území), 
z jihozápadu pak Bramberkem s kamennou rozhlednou ve vrcholové části. Osídlení se soustřeďuje 
podél cest (lánová ves) a má zachovanou rozptýlenou zástavbu s výrazným zastoupením objektů 
původní lidové architektury. Na území se místy dochovalo původní členění zemědělské půdy v podobě 
remízů (zejména Hrachový kopec), lesní okraje jsou velmi členité, podél vodních toků a v nižších 
částech údolí se vyskytují cenné vlhké louky (např. podél Lučanské Nisy). Celkově je v území 
zachováno unikátním způsobem množství hodnotných objektů lidové architektury včetně urbanistické 
struktury sídel a drobných osad. Převažují zachovalé původní objekty lidové architektury – převážně 
roubené a poloroubené domy někdy s bedněným zádveřím, volně umístěné (bez oplocení) v kvalitních 
květnatých loukách (pcháčové louky a smilkové trávníky). Spolu s množstvím vzrostlých solitérních 
stromů vytváří cenný přírodně – kulturní komplex. K dominantám kulturním náleží kostel v Horním 
Maxově. Měkká modelace terénu v drobném měřítku, vyvážený poměr lesů a travních porostů a drobná 
venkovská sídla vytvářejí harmonickou kulturní krajinu horského a podhorského typu vysokých 
estetických hodnot.  
 
Nejhodnotnější části sídel dle kategorizace a zachovalosti  
 
Mimo hodnocení míst krajinného rázu byla věnována pozornost hodnocení samotných sídel. Byly 
vymezeny tři základní kategorie sídel: 
I.-  výrazněji urbanizovaná území s dopravní a technickou infrastrukturou jsou soustředěna v nejníže 
položených částech údolích;  
II.-  sídla, již převážně venkovského charakteru v mělčích bočních údolích; 
III.- výrazně rozptýlená zástavba, menší shluky až samoty výše ve svahu údolí nebo v jeho závěru.  
Mezi nejhodnotnější části zástavby v zájmovém území patří: Horní Maxov, Bramberk – Bémova kotlina, 
horní část Jindřichova, část Horních Lučan. Jedná se o sídla nebo části sídel se zachovalou strukturou 
i hodnotnými stavbami, vazba k okolní zemědělské krajině nebo k okolní přírodě blízké krajině. 
Požadavkem je zachování původní urbanistické struktury těchto území.  
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Rámcové zásady ochrany krajinného rázu 
 
K základním principům uchováni místního krajinného rázu řešeného území patří nepřipuštění budováni 
objemově i investičně náročných objektů a akci vymykajících se dochovaným harmonickým vztahům, 
avšak s neomezováním volnosti architektonického ztvárnění jednotlivých objektů v rámcích závazných 
předpisů (pro investory s jednoznačně vymezenými podmínkami) a s podporou postupné i fragmentární 
realizace výstavby s dochovaným měřítkem krajiny a sídel. Výjimkou zde mohou být snahy o dopravní 
propustnost území, kdy pro eliminaci dopadů na zájmy ochrany krajiny (zde obecně i zvláštní ochrany 
přírody) navrhovaná a realizovaná detailní technická řešeni podléhají podmínkám významově 
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.  
Návrhy na ochranu pohledově exponovaných prostorů spočívají ve snaze minimalizace zásahů do 
dominantních krajinářských znaků (hřebenů, lesnatých strání) tj. ve svažitých a pohledově 
exponovaných terénech lesních porostů uvážlivé zasahování obnovnými prvky, neumisťování prvků, 
které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití těchto prostorů. Ochrana členitosti okrajů 
lesních porostů, lučních enkláv i vzrostlé nelesní zeleně je kromě krajinářských aspektů odůvodněna i 
zájmy ochrany přírody (uchování a navýšení biodiverzity, ekologické stability a funkčnosti prvků ÚSES 

 
Prostupnost krajiny 
Volná krajina je přístupná polními cestami, které jsou prostorově rozmístěny po celém území Lučan nad 
Nisou a navazují na souvisle osídlenou část obce. 
 
Revitalizace Smržovského potoka 
V Lučanech nad Nisou je vymezeno území pro revitalizaci Smržovského potoka, která napomáhá ke 
zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení stability vodního režimu v krajině. Jedná se o úsek mimo 
zastavěné území, který byl v minulosti napřímen a dnes správně neplní ekologické funkce vodního toku, 
který je rovněž významným krajinným prvkem ve smyslu § 3, 4 zákona. 

 
B 9.8. Limity využití území 
 
Územním plánem  města Lučany nad Nisou jsou vymezena následující ochranná pásma, chráněná 
území a jiná územní omezení. V ochranných a bezpečnostních pásmech je umístění staveb, případně 
povolení některých činností a užívání omezeno zvláštními předpisy .Přesné podmínky využití 
ochranného a bezpečnostního pásma stanovuje příslušný orgán státní správy před územním, případně 
stavebním řízením.  
 
Ochranná a bezpečnostní pásma energetických rozvodů a zařízení 

 
 ochranné pásmo 
elektrické vedení VN (1–35 kV)                                       10m od vodiče 
elektrické vedení VVN (110 – 400 kV) 30m od vodiče 

elektrická stanice (stožárová, z VN 1–52 kV na NN)        10m 
 
Silniční ochranná pásma  
(podle § 30 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění) 
 

  ochranné pásmo 
silnice  I. třídy  50 m od osy přilehlého jízdního pruhu 
silnice III. třídy 15 m od osy vozovky 

Pozn.: OP silnic a místních komunikací se v územním plánu vymezuje pouze mimo zastavění území. 
Uvnitř zastavěného území není OP stanoveno. 
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Ochranná pásma hygienické ochrany 
 

 ochranné pásmo 
veřejný zdroj pitné vody čtverec 10 × 10 m 

 
Ochranná pásma dráhy 
 

 ochranné pásmo 
celostátní, regionální 
 

60 m od osy krajní koleje 
30 m od hranice obvodu dráhy 

 
Ochranná pásma dalších liniových vedení technické infrastruktury 
 

  ochranné pásmo 

vodovodní do průměru 500 mm včetně OP od osy 1,5 m 

podzemní dálkový optický kabel 1,5 m  

VTL plynovody nad DN 250 OP od osy  4 m 

VTL plynovody nad DN 250 bezpečnostní pásmo od osy  40m 
STL plynovody  4m 
STL plynovody v zastavěném území 1m 
vodovodní do průměru 500 mm včetně OP od osy 1,5 m 

podzemní dálkový optický kabel 1,5 m  

 
Radonový index  
 
Problematiku ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a způsoby úprav vedoucí ke snížení 
ozáření z přírodních zdrojů upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Dle databáze české geologické služby se řešené území nachází v oblasti s vysokým radonovým rizikem. 
 
Obrana státu 
 
V řešeném území se nenacházejí dle § 175 stavebního zákona zájmová území armády ČR.  
Pro účely obrany státu budou respektovány příslušné kategorie komunikací vč. ochranných pásem 
stávajícího i plánovaného dopravního systému. 
 
Limity hlukové zátěže 
 
Řídí se § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
ve znění následných předpisů. 
Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železničních tratí, silnic 
I. a III. třídy a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou 
k odstranění negativních vlivů z provozu po železničních tratích, po silnicích I. a III. třídy, učiní tak na 
vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově navržených plochách, které by 
mohly být ohrožené hlukem z železničních tratí, ze silnic I. a III. třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují 
v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje 
i na případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na 
předmětných železničních tratích, silnicích I. a III. třídy (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky 
hluku na již navržených či zastavěných plochách. 
 
Limity ochrany přírody 
 
Jsou vyjádřeny skutečností, že většina řešeného území je v CHKO JH (zonace - I., III. a IV. zóna).  
 
Dalšími limity jsou: 
- všechny prvky ÚSES,  
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- maloplošná chráněná území včetně ochranných pásem (PR Malá Strana, PP Jindřichovský 
mokřad),  

- lokality ZCHDR,  
- významné krajinné prvky. 
 
Ochranné pásmo hřbitovů 
 
Ochranné pásmo určuje zákon o pohřebnictví.  Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje 
v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění 
staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by 
mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. 
 
Graficky jsou všechny limity a omezení (pokud to připouští měřítko výkresu) v území vyjádřeny 
v koordinačním výkresu B1. 
 
Požární ochrana  
 
Jako hlavní zdroj vody k protipožárním účelům slouží vodovodní řady v místech, kde jsou dostatečně 
kapacitní na pod dostatečným tlakem prostřednictvím požárních hydrantů , dále vodoteč Lužická Nisa 
a řada drobných požárních nádrží. Pro výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěn dostatečný 
zdroj požární vody podle platných norem a komunikace s možností příjezdu pro požární vozidla.  
 
Civilní ochrana  
 
Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, byl pro Liberecký kraj zpracován Havarijní plán Libereckého kraje se 
souhrnem opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení 
bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění následků 
způsobených mimořádnou událostí.  
 
Havarijní plán je základním dokumentem kraje pro řešení mimořádných situací v případě živelních 
pohrom, antropogenních havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové 
hodnoty nebo životní prostředí. Havarijní plán je určen k plánování a řízení postupu integrovaného 
záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické 
osoby nacházející se na území kraje.  
 
Dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., 
byl pro Liberecký kraj zpracován Krizový plán obsahující souhrn krizových opatření a postupů, které kraj 
zpracovává k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané působnosti.  
 
Požadavky uvedené v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. jsou územním plánem  respektovány v těch 
bodech, které se týkají řešeného území dle havarijního a krizového plánu Libereckého kraje.  
Ochrana území před průchodem povodňové vlny vzniklé zvláštní povodní: 
V řešeném území není vymezeno území zvláštní povodně pod vodním dílem. 
Řešené území nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování. V řešeném území se nevyskytují 
žádné plochy, objekty ani zařízení s rizikem vzniku mimořádné události.  
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události  
V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí, budou v mírové době využity přirozené ochranné 
vlastnosti staveb a provádění úprav proti pronikání nebezpečných látek, v období válečného stavu se 
pro ukrytí obyvatelstva budou budovat improvizované úkryty. V řešeném území se nenachází žádný 
stálý úkryt.  
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování:  
Obyvatelé postižení mimořádnou událostí budou ubytováni v určených objektech na území obce i mimo 
něj dle zpracovaného Havarijního plánu Libereckého kraje. Jedná se o objekty občanské vybavenosti - 
hotely, penziony, obecní úřad, základní a mateřská škola apod. Vlastní organizace a technické řešení 
není předmětem řešení  územního plánu.  
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci  
Na území obce Lučany nad Nisou  lze pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
využít Hasičskou zbrojnici sboru dobrovolných hasičů. 
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Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek  
V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území (v řešeném území se 
objekty či plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí). V případě havárie bude vyvezení a 
uskladnění nebezpečných látek řízeno Městským úřadem. Územním plánem nejsou nové plochy 
navrhovány.  
Záchranné, likvidační a obnovovací práce  
V případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích bude 
podílet hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (stanice Jablonec nad Nisou) za pomoci sboru 
dobrovolných hasičů obce, případně dalších právnických i fyzických osob dle charakteru mimořádné 
události v koordinaci s obcí. Pro dekontaminaci budou užívány vhodné zpevněné plochy s odpadem a 
přívodem vody. 
 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l / 
den / obyvatele cisternami ze zdroje Machnín. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou 
vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a 
domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 
 
Územní omezení podle zvláštních předpisů 
 
Jiná územní omezení vyplývají jednak ze zvláštních předpisů, podle nichž výslovně postupují orgány 
státní správy, jednak z pravomocí některých orgánů stanovovat a požadovat některá omezení. V území 
obce je to povinnost souhlasu orgánu státní správy lesů při dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů 
od hranice lesa podle § 14, odst. (2) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon).  
 
Jiná územní omezení 
 
Územním plánem je definován charakter využití území pro ubytování osob: 

a)  Turistické ubytování - ubytování turistů, rekreantů a sportovců – přechodné ubytování 
v hotelech a penzionech pro osoby, které vycestují z místa svého trvalého bydliště do cílové 
oblasti a stráví v ní nejméně jednu noc a nejvýše 12 měsíců. 

b)  Ubytování zaměstnanců – přechodné ubytování pro osoby, které mají zaměstnanecký vztah 
k zaměstnavateli s místem či sídlem podnikání nebo umístěním provozovny na území města 
Lučany nad Nisou.  

c) Ubytování studentů – přechodné ubytování pro žáky a studenty, kteří jsou účastni na 
vzdělávacím programu poskytovaným školským zařízením na území Lučan nad Nisou nebo se 
souhlasem města i pro studenty a žáky školských zařízení umístěných mimo území Lučan nad 
Nisou. 

d) Sociální zařízení (domovy pro seniory a osoby se zdravotním postižením). 
e) V rodinných domech může být pro přechodné ubytování osob vymezeno méně než padesát 

procent  podlahové plochy rodinného domu. 
 
Dočasné ubytování – jiné, než definováno jako ubytování turistické, ubytování v sociálních zařízeních, 
ubytování žáků a studentů a ubytování zaměstnanců. 
 
 
B 10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 

POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
B 10.1  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
 
Vyhodnocení je provedeno pro zastavitelné plochy určené pro bydlení. Využití těchto zastavitelných 
ploch vymezených  platným územním plánem  a  jeho změnami č. 1 a č. 2 bylo vyhodnoceno odborným 
odhadem  na 40 %.  
 
Jednalo se o následující lokality (označení dle číselného systému z uvedených ÚPD): 
A5, A7, A8, A12, A13, A14, A15, A18, A27, A28, A29, A30, A32, A33, A41, A42, A52, A54, A55,108, 
110, 112, 113, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, část 2.16, 2.17, 2.22, 2.23, 2.27,  2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.38, 
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2.39. Malá část těchto ploch byla v návrhu tohoto ÚP sloučena s nově vymezovanými zastavitelnými 
plochami buď úplně nebo částečně. 
 
B 10.2  Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch  
  
Rozsah zastavitelných ploch vychází ze současné situace a následujících předpokladů: 
- odhad budoucího demografického vývoje hraje v tomto případě vzhledem k narůstající 

mezigenerační mobilitě obyvatel malou roli,  
- zájem se soustřeďuje především na výstavbu domů pro trvalé bydlení a soukromých rekreačních 

objektů, jejichž atraktivita je dána polohou a pozicí obce v systému osídlení ve specifické oblasti 
republikového významu Jizerské hory, 

- situování zastavitelných ploch navazuje na koncepci rozvoje stanovenou v platné ÚPD, 
- návrh zastavitelných ploch reaguje na potřeby doplnění území odpovídající infrastrukturou. 
 
Počet obyvatel v Lučanech nad Nisou má vzrůstající charakter (cca 296 ob. za minulých 20 let). Pro 
rozvoj sídla je zásadní vymezení zastavitelných ploch pro rodinné bydlení. Územní plán umožňuje rozvoj 
zastavitelných ploch pro max. 130 domů, z toho cca 14 až ve II. etapě.  Rozsah navržených 
zastavitelných ploch sleduje dosavadní zájem o výstavbu v obci a je v souladu s očekávaným 
harmonickým vývojem Lučan nad Nisou na dlouhé období až 20 let. Předpokládá se ale, při zhodnocení 
různých aspektů dalšího možného vývoje společnosti, že převahu nakonec získá bydlení trvalé. Za 
předpokladu, že v návrhových plochách bude realizován územním plánem předpokládaný počet 
rodinných domů (cca 130), dá se očekávat, že 50% z nich budou domy prioritně určené na individuální 
rekreaci. Potom druhá polovina realizovaných domů by byla určena k trvalému bydlení. Se vzrůstajícím 
časem se však zřejmě bude tento poměr měnit ve prospěch domů, určených pro trvalé bydlení. 
 

počet RD 
navrhovaných 

 z toho 
rekreačních domů 

50% 

cca 50% ve 
skutečnosti 

realizovaných 
RD 

navýšení počtu trvalých obyvatel při 
odhadu cca 50% realizace RD 

cca. 130 cca 65 cca 32 cca 150 osob 
 
Podle tohoto odhadu by v roce 2025 počet trvale hlášených obyvatel mohl oproti dnešku (cca 1752 ob.) 
narůst o 150 obyvatel a dosáhnout min. 1900. Přesnost prognózy však v klesá s narůstajícím časovým 
horizontem od vzniku prognózy, neboť rostoucí časová vzdálenost směrem do budoucnosti poskytuje 
větší prostor pro vznik nepředvídatelných událostí a faktorů, jež odchýlí dnešní odhad od predikovaného 
trendu. 
 
Ubytovací kapacita.  
V současné situaci je lůžková kapacita turistických zařízení s výjimkou několika zimních týdnů 
naddimenzovaná a dle odhadu budoucích trendů se zájem nezvýší. Nedá se proto očekávat reálnost 
zvýšeného navyšování počtu zařízení typu penzion, což územní plán respektuje. Dle údajů obce se v 
řešeném území nachází v ubytovacích zařízeních kapacita cca 580 lůžek, dalších cca 240 je 
pronajímáno v domech obytných. 
 
Zastavěné území  
Zastavěné území obce je  vymezeno  návrhem územního plánu k datu  24.9. 2014 a vychází ze 
skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem a z evidence zastavěných ploch 
a nádvoří v katastru nemovitostí.  
Zastavěné území je reprezentováno relativně vyšší zastavěností, a to včetně území v Horním Maxově 
a částečně i v Jindřichově podél silnic  III. tř.  Pro okrajová území je typická volnější struktura zástavby, 
na řadě míst existují i rozsáhlejší proluky mezi zástavbou. 
 
Situování zastavitelných ploch vychází zejména z následujících principů:  
- soulad vazeb stávajících a navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití, 
- respektování historicky utvářených urbanistických struktur jednotlivých sídel,  
- ochrana přírody a krajiny (CHKO Jizerské hory a prvky ÚSES),  
- ochrana urbanistických a krajinných hodnot stanovením podmínek využití jednotlivých ploch s 

rozdílným způsobem využití,  
- využití stávajících proluk v oblasti s nižším stupněm ochrany CHKO, 
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- nízký stupeň rozvoje zastavitelných ploch v rozptýlené zástavbě a ve volné krajině,  
- poloha rozvojových lokalit ve vztahu ke stávajícím komunikacím a systémům technické 

infrastruktury a uspořádání krajiny.  
 
NÁLEŽITOSTI PODLE PŘÍLOHY Č. 7 VYHLÁŠKY č. 500/2006 Sb. 
 
B 11.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z  HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

V ÚZEMÍ 
 
Širší vztahy a vazby 
 
Lučany nad Nisou jsou střediskem regionálního významu. 
 
Z hlediska státní správy je město Lučany nad Nisou začleněno v Libereckém kraji, leží v jeho východní 
části a výrazně spáduje do Jablonce nad Nisou. Území Lučan sousedí s Josefovým Dolem na severu, 
Janovem nad Nisou na západě, Jabloncem nad Nisou na jihozápadě, Novou Vsí nad Nisou na jihu a 
Smržovkou na východě. Lučany jsou  obsluhovány silnicí I.tř.č. 14 a silnicemi III.tř.č. 29035, 29036, 
29037, 29038 a 29039  a  železniční tratí č. 036 Liberec – Tanvald – Harrachov.Lučany nad Nisou 
přísluší do působnosti těchto územních jednotek: - Obec s rozšířenou působností a  Pověřený Obecní 
úřad Jablonec nad Nisou. Lučany jsou členem Euroregionu Nisa a mikroregionů Pramen Nisy, Jizerské 
hory a Kamenice 

 
Prostor města Lučany nad Nisou podle vymezení regionů cestovního ruchu (zpracovala ČCCR – Česká 
centrála cestovního ruchu, 1999) spadá do širší oblasti č.18 – Jizerské hory. Celá oblast má ráz 
harmonické krajiny díky souladu přírodních a civilizačních prvků. Vysoký podíl rekreačně vhodných 
ploch vytváří příznivé předpoklady pro rozvoj celoroční územně vázané rekreace s důrazem zejména 
na krátkodobou a střednědobou rekreaci a to především zimní. 

Na území sousedních obcí zasahují následující jevy: 
• RK  647 
• RK 648 
• RC 1688 
• multifunkční turistický koridor D40 - Lužická Nisa 
 

Z hlediska širších územních vztahů nevyplývaly pro řešené území žádné požadavky, které by zásadním 
způsobem měnily stávající využití a prostorové uspořádání území obce Lučany nad Nisou.  
 
 
B 12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ INSTRUKCÍ A POKYNŮ K  DOPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP 

PO PRVNÍM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 
 
Projektant upravil návrh územního plánu pro druhé veřejné projednání ve shodě 
s následujícími požadavky pořizovatele. 
 
 

Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

1 

Lok. 112 zařadit mezi nezastavitelné plochy,  
na ppč. 844/3 k.ú. Lučany n.N. nelze umístit 
RD z důvodu OP lesa (28 m), který obklopuje  
pozemek ze dvou  stran 

Nezapracováno - lokalita 112 zůstává v 
návrhu UP - konkrétní umístění staveb 
bude posouzeno vydáním závazného 

stanoviska dle ustanovení § 14 lesního 
zákona 

2 

Lok.  109c a 88 - v textové části uvést 
podmínku, že při zpracování ÚS bude 
respektován stávající řídký a rozvolněný 
charakter zástavby a upozornit  na přítomnost 
památkově chráněného objektu (usedlosti 
č.p.503). 

Zapracováno 
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Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

3 

Lok. 37B, 38, 30 – v textové části uvést 
podmínku, že při zpracování ÚS bude 
respektován stávající řídký a rozvolněný 
charakter zástavby, doporučený max. počet RD 
je  5. 

Zapracováno 

4 

Lok. 82 – zařadit mezi nezastavitelné plochy 
z důvodu izolovanosti lokality, bez přímé 
návaznosti na okolní zástavbu, oddělenou 
vzrostlou zelení a železnicí. 

Zapracováno 

5 

Lok. 80 – ze zastavitelných ploch vyjmout část 
plochy  z důvodu procházejících dvou koryt 
vodních toků s navazujícími nivami, které jsou 
VKP, vyjmutou část zařadit mezi nezastavitelné 
plochy v kategorii NS. 

Zapracováno - byla vypuštěna větší část, 
než je požadována v připomínce z důvodu 

možného vzniku izolované enklávy. 

6 

Lok. 79 – do textové části zahrnout podmínku, 
že při zpracování  ÚS bude zástavba a 
infrastruktura umisťována s ohledem na 
stávající vzrostlou zeleň a bude zachován řídce 
rozptýlený charakter zástavby. 

Zapracováno 

7 

Lok. BV – 109b,  89, 3  a lok. VS -1 – plochy 
situovány v blízkosti silnice I/14, proto v Tab. 1 
Vymezení zastavitelných ploch uvést 
podmínku, že výstavba objektů a zařízení 
v lokalitě, pro které jsou stanoveny hygienické 
hlukové limity, je podmíněně přípustná, a to za 
předpokladu, že v ÚŘ (SŘ) bude prokázáno 
nepřekročení maximálně přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních a venkovních 
prostorech a že pro napojení nově 
navrhovaných zastavitelných ploch na silnici 
I/14 je třeba využít stávající komunikační síť. 

Zapracováno 

8 
Lok. 36 - plochu zařadit mezi  stabilizované 
plochy pro bydlení BV. Zapracováno 

9 
Lok. 76  - zařadit mezi stabilizované plochy pro 
bydlení BV.  Zapracováno 

10 
Lok. 111 - vymezit na celé parcely a 
zkoordinovat se sousední stabilizovanou 
plochou. 

Zapracováno 

11 

Lok. 2.9a, 2.9b - zvětšit zastavitelné plochy pro 
bydlení BR v souladu s koncepcí vymezování 
ploch v návrhu ÚP a v souladu s navrženými 
podmínkami prostorového uspořádání . 

Zapracováno 

12 

Lok. 2.11, 2.13, 2.14a a 2.14.b, 2.16 - prověřit 
všechny lokality převzaté z 2. změny ÚPNSÚ 
Lučany nad Nisou a přehodnotit jejich 
vymezení s ohledem na prostorové regulativy 
(přizpůsobit počet RD). 

Zapracováno 

13 
Lok. 2.37 - plochu vymezit s ohledem na místní 
podmínky s ohledem na tvar pozemku a 
vypustit navazující plochu ZO. 

Zapracováno - plocha byla upravena dle 
územního rozhodnutí pro danou lokalitu 
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Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

14 

Lok. A6  - lokalitu A6 zařadit mezi plochy 
prověřované ÚS, Správa CHKO na podmínce 
zmenšení lok. A6 při vymezení lok.74 již netrvá 
(viz nám. č. 5) 

Zapracováno 

15 
Lok. A49, A50 - přiřadit tyto plochy k ploše 104, 
s níž tvoří jeden celek Zapracováno 

16 
Lok. 14 - zařadit mezi stabilizované plochy pro 
bydlení BR. Zapracováno 

17 
Lok. 31, 32 - přehodnotit lokality, plochy 31 a 
32 sjednotit do jedné zastavitelné plochy pro 
RD (31). 

Zapracováno - sjednoceno do lokality 31 

18 
Lok. 34 – nezařazovat mezi plochy 
prověřované územní  studií. Zapracováno 

19 
Lok. 29 – zařadit do VS – stav, rozsah plochy 
pily stabilizovat. Zapracováno - dle aktuálního stavu území 

20 
Lok. A2 - zmenšit, část ppč. 168 k.ú. H. Maxov 
zařadit mezi stabilizované plochy pro bydlení . Zapracováno 

21 

Lok. A3 -  vymezit pouze na ppč. 293/4 kat.úz. 
H. Maxov, zbývající část lokality zařadit do 
zastavěného území mezi stabilizované plochy 
BR. 

Zapracováno 

22 

Lok. A11 – vymezit zastavitelnou plochu na 
celém pozemku ppč. 2169 k.ú. Lučany n.N. za 
podmínky zpracování ÚS a biologického 
průzkumu ve vegetačním období, doplnit 
podmínku respektovat VKP – vodní tok a 
údolní nivu.  

Zapracováno 

23 

Lok. A14 - zařadit mezi stabilizované plochy 
pro bydlení BR, včetně ppč. 2261/6 k.ú. Lučany 
nad Nisou dle zákresu, zbytek lok. 2.16 na ppč. 
2261/4 k.ú. Lučany nad Nisou ponechat jako 
zastavitelnou plochu pro bydlení BR. 

Zapracováno 

24 
Lok. A15 – zařadit mezi stabilizované plochy 
pro bydlení BR. Zapracováno 

25 

Lok.  A34 - zařadit lok. A34 mezi stabilizované 
plochy pro bydlení BR, nezařazovat mezi 
lokality prověřované ÚS, plocha má výměru 
cca 550 m2 a bylo by logické ji přiřadit ke 
stabilizované ploše (je součástí ppč. 1048/2).  

Zapracováno - dle aktuálního stavu území 

26 
Lok. 105 - zmenšit na max. 2000 m2 pro 
výstavbu 1RD.  Zapracováno -  rozloha 0,176 ha 

27 

Lok. 39 –pouze stpč. 1064 k.ú. Horní Maxov  
zařadit mezi stabilizované plochy pro bydlení 
BR tak, aby nebylo možné garáž přestavět na 
RD 

Zapracováno 

28 

Lok. 44 - v grafické části vymezit OP vodního 
toku 6 m, ÚP stanovuje na tomto pozemku limit 
z hlediska ochrany přírody a krajiny (VKP).  

Zapracováno - OP vodního toku je 
uvedno i v návrhové tabulce jako limit z 

hlediska ochrany přírody a krajiny (VKP), 
OP o šíři 6m není možné ve výkresech 

měř. 1:5000 z technických důvodů, 
vymezit – jde o nestandardní požadavek. 

29 Lok. 55 - není třeba upravovat, ponechat Zapracováno 
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Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

30 

Lok. 78 - ze stabilizovaných ploch pro bydlení 
BR vypustit ppč. 2163/6 k.ú. Lučany n.N., lok. 
78 zmenšit o horní část ppč. 2163/12 k.ú. 
Lučany nad Nisou dle zákresu 

Zapracováno 

31 
Lok. 95 – převzít  návrhovou plochu  pro 
bydlení BV dle změny č. 2 ÚPNSÚ Lučany nad 
Nisou  pro umístění 3 RD. 

Zapracováno 

32 

Lok. A20 - bude odůvodněno, proč je plocha 
zařazena do plochy OV - veřejná vybavenost, 
do odůvodnění uvést, že plocha bude sloužit 
pro rozšíření komunikace 

Zapracováno - lokalita A.20 byla 
zařazena do BV (na části pozemku 

nutno zajistit rozšíření obslužné 
komunikace a dopravní napojení 
parcely s rod. domem na severu) 

33 
Lok. 40 - plochu zařadit do kategorie OK – 
občanské vybavení- komerční zařízení Zapracováno 

34 
Lok. A51 – zastavitelnou plochu OS- občanské 
vybavení –sport a tělovýchova rozšířit o ppč. 
869/5 k.ú. Lučany nad Nisou 

Zapracováno 

35 
Lok. A53  ponechat jako návrhovou v kategorii 
OS – občanské vybavení – sport a 
tělovýchova. 

Zapracováno 

36 

Do lok. 102 v kategorii OS zahrnout i stávající 
objekt dle skutečného stavu. Lze souhlasit s 
vymezením plochy 102 tak, aby respektovala 
stávající stavby a umožňovala jejich 
"dopovolení", ale neumožňovala další realizaci 
staveb. 

Zapracováno 

37 

pro plochu A53 uvést do tabulky v kap. A.3.2. 
specifickou podmínku„neumisťovat žádné 
nadzemní stavby ani terénní úpravy“ - 
odůvodnění výše. 

Zapracováno 

38 

Lok. 101 -  vymezit parkoviště na ppč. 2437/3 a 
části 2437/2  k.ú. Lučany n.N., kde se ve 
skutečnosti již parkuje, pro parkování vymezit v  
minulosti dohodnutou část ppč. 358/2 k.ú. 
Lučany n.N. mezi potokem a komunikací 
(plocha OS).  

Zapracováno 

39 

Z nově vymezených parkovacích ploch u 
koupaliště (plocha 101) vypustit pozemky ppč. 
352, 353/3 k.ú. Lučany nad Nisou, jedná se o 
kvalitní louku, zasahující do údolní nivy (VKP). 

Zapracováno 

40 

Lok. 104 - ponechat dle stávající parcelace 
lokality, v předepsaném rozsahu řešit veřejné 
prostranství. (Původní požadavek na 
zpracování územní studie  byl revokován). 

Zapracováno - v předepsaném rozsahu 
řešit veřejné prostranství na ppč. 1038/3 a 

1029/7 

41 
Lok. 107 zařadit do zastavitelných ploch pro 
bydlení BV. (Původní požadavek na zpracování 
územní studie byl revokován). 

Zapracováno 

42 

Lok. 33A – vypustit z návrhu z důvodu ochrany 
drobné vodoteče před zasypáním a tím její 
likvidací a likvidací funkce významného 
krajinného prvku.  

Zapracováno 

43 Lok. 56 - v návrhu ponechat. Zapracováno 
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Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

44 

Lok. 72 –vypustit z návrhu, Správa CHKO JH 
trvá na nesouhlasu z důvodu ochrany 
charakteru lokality, zamokřené a částečně 
zarostlé louky na břehu potoka, OŽP, státní 
správa lesů nesouhlasí z důvodu OP lesa 

Částečně zapracováno - lokalita byla 
adekvátně zmenšena po konzultaci s 

DOSS 

45 

Lok. 73 -skládku sněhu u Bramberku (lok. 73) 
vyjmout z kategorie TI-n  - plochy technické 
infrastruktury (pozemek ve vlastnictví města 
Lučany n.N.) a zařadit do kategorie NS – 
plochy smíšené nezastavěného území, 
vypustitlok.73 z VPS  

Zapracováno - převedeno do stavu 

46 
Lok. 77 -skládku sněhu „u Holanďanů“ 
ponechat v kategorii TI-n                                                                            Zapracováno 

47 

Lok. 74 -vymezit  lokalitu č. 74 pro 1 RD  na 
cca ½ pozemku p.č. 662/2 k.ú. H. Maxov co 
nejblíže kostela i přesto, že si případná 
realizace RD vyžádá přeložku VN 35 kV (dle 
závěru dohodovacího jednání ze dne 
24.4.2013) 

Zapracováno 

48 
Lok. A6 -  celou plochu  zařadit mezi plochy 
prověřované ÚS, výměru lokality nezmenšovat Zapracováno 

49 
Lok. 85, 86 –vymezit 2 redukované plochy pro 
2 RD dle zákresu, každou o velikosti cca 
1500m2  

Zapracováno - lokalita 85 má rozlohu 
0,164 ha a lokalita 86 má rozlohu 0,156 

ha 

50 

Lok. 81, 87 - upravit podmínky využití ploch ZO 
– plochy zeleně ostatní a specifické v textové 
části  tak, aby odpovídaly charakteru ploch 
specifické zeleně   

Zapracováno 

51 

Lok. 5 + 2.2, modifikovat zastavitelnou  část 
pozemkuppč. 612/1, k.ú. Lučany nad Nisou ze 
západní na jižní stranu a vytvořit spolu s lok. 
2.2 ucelenou plochu dle zákresu  

Zapracováno 

52 

Lok. 11 (v konceptu) - ppč. 1198/3 k.ú. 
Jindřichov  - při komunikaci vymezit 
zastavitelnou plochu pro bydlení v kategorii BR 
pro umístění jednoho menšího RD  společně 
s úpravou lok. 2.25 dle zákresu 

Zapracováno 

53 

Lok. 12 (v konceptu)–zařadit stpč. 290/2 a ppč. 
1252/7 k.ú.Jindřichov  mezizastavěné plochy 
pro bydlení v kategorii BR, ale bez ppč. 1252/6 
k.ú. Jindřichov, která s původní započatou 
stavbou nesouvisí 

Zapracováno 

54 

Lok. 23 (z konceptu) – na ppč. 211/8 k.ú. H. 
Maxov  vymezit  zastavitelnou plochu pro 
bydlení v kategorii BR, biokoridor RK 648 
přetrasovat přes pozemky pč. 233/1 a 211/9 
k.ú. H. Maxov dle zákresu tak, aby byla 
zajištěna jeho maximální funkčnost 

Zapracováno 

55 

Lok. 43 (z konceptu) - pozemek ppč. 2296/1 
k.ú. Lučany n.N. opětovně zařadit mezi 
zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV, 
pozemek ppč.2297 k.ú. Lučany n.N. ponechat 
nezastavitelný z důvodu OP vodního toku 

Zapracováno 
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Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

56 

Lok. 62 (z konceptu) – opětovně zařadit 
zbořeniště na pozemku  stpč. 169 a ppč. 
970/1k.ú. Lučany nad Nisou mezi zastavitelné 
plochy pro bydlení BR v rozsahu vymezení v 
konceptu 

Zapracováno 

57 

Prověřit funkční zařazení stabilizované plochy 
OK – občanské vybavení komerční na 
pozemcích st.p.č. 138/2, 139/1, 139/2 k.ú. 
Lučany nad Nisou dle skutečného stavu 

Zapracováno parcely převedeny na ploch 
BC - plochy centra - smíšené 

58 
Upřesnit zastavěné a zastavitelné plochy na 
Fraišic Zapracováno 

59 
Doplnit min. výměru stavebního pozemku u 
kategorie BR na XX 

Zapracováno - minimální velikost 
zastavitelného stavebního pozemku je 

1500 m2 

60 

pozemek  stpč. 614 k.ú. H. Maxov zařadit mezi 
zastavěné plochy pro bydlení BR dle zákresu, 
funkční zařazení okolních pozemků ponechat 
dle stávající podoby návrhu ÚP Lučany nad 
Nisou. 

Zapracováno 

61 
pozemek ppč. 1045/5, k.ú. Lučany n.N. zařadit 
mezi plochy zastavitelné v kategorii  BV  

Zapracováno - jako lokalita 96 - BV 

62 
pozemek ppč. 1051/1, k.ú. Lučany nad Nisou 
zařadit celý mezi zastavěné plochy pro bydlení  
v kategorii BR, posunout hranici zastav. území 

Zapracováno 

63 

pozemek ppč. 1973 zařadit do plochy NL v 
souladu s KN, stpč. 637 zařadit do NS - 
nejedná se o stavbu, zbořeniště není v 
členitém terénu vůbec patrné (u rozhledny 
Bramberk) 

Zapracováno 

64 
pozemek ppč. 869/5 k.ú. Lučany nad Nisou 
(hřiště za Krojčenkem) zařadit do OS - návrh a 
přiřadit k ploše A51 

Zapracováno 

65 
pozemky ppč. 2284, 2286 k.ú. Lučany nad 
Nisou (pod Frajšicem) zařadit do NS, nejsou 
zastavěné, jedná se o údolí s  vodotečí 

Zapracováno 

66 

pozemek ppč. 2096/9 k.ú. Lučany nad Nisou 
(Zvonkové údolí) zařadit do plochy W – plochy 
vodní a vodohospodářské v  souladu s KN a 
skutečností 

Zapracováno 

67 

pozemek ppč. 2163/6 k.ú. Lučany nad Nisou 
(Frajšic) zařadit do NS v souladu se 
skutečností - jedná se o louku funkčně 
nesouvisející se stavbou 

Zapracováno 

68 
ppč. 1143/2  (u Avicena) zařadit do BR - návrh 
- pozemek není zastavěn, v konceptu byl 
zařazen do zastavitelné plochy 2.15 

Zapracováno 

69 

ppč. 647/1 (Malá Strana)  k.ú. Horní Maxov 
1167/3, 1249/1, 1333/3, 1339/2 (Na Bělidle), 
1458/2, 1493/4, 1511/1 (Horní Lučany) zařadit 
do NS - pozemek není zastavěn, funkčně 
nesouvisí se stavbou.  

Zapracováno 

70 
pozemek ppč. 1899/10 k.ú. Horní Maxov(Malá 
Strana) zařadit celý do BR – stav v souladu se 
skutečností 

Zapracováno pouze v digitální podobě 
výkresové části, v tištěné podobě se 

promítne až po úpravě návrhu po 
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Územní plán Lučany nad Nisou - odůvodnění 
 

Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

opakovaném veřejném projednání. 
Promítne se i do úpravy hranice 

zastavěného území.  

71 

pozemky ppč. 664/1, 664/12 k.ú. Horní 
Maxov(u hřbitova) zařadit do BR - návrh - 
pozemky nejsou dosud zastavěné, jedná se o 
návrh, hranici zastavitelné plochy posunout o 
12 m severním směrem za účelem umístění  2 
RD 

Zapracováno 

72 

pozemek stpč. 511/1 k.ú. Horní Maxova okolí 
(U Toníčka) zařadit do plochy OK - nejedná se 
o veřejnou, ale občanskou vybavenost 
(restaurace, penzion)  

Zapracováno 

73 

část ppč. 697/4, stpč. 115 k.ú. Horní 
Maxov(vedle penzionu U Hrocha) zařadit do 
BR - stav v souladu se skutečností  (stojí na 
něm dům)  

Zapracováno 

74 
pozemek ppč. 618/1 k.ú. Horní Maxov(u 
centra) zařadit do plochy BR - stav v souladu 
se skutečností  (stojí na něm novostavba)  

Zapracováno 

75 

pozemek ppč. 690/3 k.ú. Horní Maxov(u 
centra) zařadit do plochy NS - funkčně 
nesouvisí se sousední stavbou a umožňoval by 
novou výstavbu  

Zapracováno 

76 

pozemky ppč. 4/2 (část), 7 k.ú. Horní 
Maxov(pod Severákem) zařadit do ploch NL v 
souladu s KN, pozemky ppč. 6/2 (část), 3 (část) 
k.ú.HorníMaxovzařadit do plochy NS v souladu 
se skutečností a KN, stpč. 3 k.ú. Horní Maxov 
vymezit jako zastavěné území a zařadit do 
odpovídající plochy s rozdílným způsobem 
využití (stavba na parcele již neexistuje, je 
využívána pro parkování), dohledat objekt na 
stpč. 573 k.ú. H. Maxov v KN  

Zapracováno 

77 
pozemek ppč. 442/1 k.ú. Horní Maxov(u 
penzionu Barborka) zařadit do plochy NS - 
funkčně nesouvisí se sousední stavbou  

Zapracováno 

78 

pozemky ppč. 467/2, 467/3k.ú. Horní Maxov(u 
penzionu Barborka) zařadit v souladu s KN a 
se skutečností do plochy NS   

Zapracováno 

79 

jižní část pozemku ppč. 483 k.ú. Horní 
Maxov(Malá Strana jih) zařadit do plochy NS v 
souladu se skutečností - pozemky ppč. 541/1, 
544/1, ppč. 554/1, 554/2 (část, 573 (část), 
587/4 (Malá Strana), 587/9, 1589, 1593, 1565, 
1563, 1594/1 (část), 1592/1 (část) (pod 
centrem), 774/4, 742/1, 777/3, 777/5, 732/3 
(část) (Sedmidomí), 854, 863/1, 879, 947/3, 
1057 k.ú. Horní Maxovzařadit v souladu s KN a 
se skutečností - jedná se o louky, případně 
vzrostlou zeleň funkčně nesouvisející se 
sousední stavbou 

Zapracováno 
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Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

80 
pozemek ppč. 1689 k.ú. Horní Maxov zařadit 
do plochy NL v souladu s KN a skutečností  

Ppč. 1689 k.ú. Horní Maxov neexistuje 
Požadavek pro ppč. 1689 k.ú. Lučany nad 

Nisou je zapracován 

81 

přehodnotit funkční zařazení pozemků 478/3, 
505/1, 510, 1710/3, 1706/1, 1708, 1726/1, 
1952/1, 1956, 1919/8 (část), 1096/1, 1018/2, 
2235 k.ú. Lučany n.N.- nejsou zastavěny a 
nesouvisí funkčně přímo se stavbou 

Zapracováno 

82 
pozemek ppč. 2212/2 zařadit do ploch TI - 
jedná se o zařízení ČOV  Zapracováno 

83 
pozemek ppč. 2284, 2286 zařadit do ploch NS 
- jedná se o nezastavěné mokré louky a 
drobnou vodoteč 

Zapracováno 

84 

pozemek ppč. 1260/2 k.ú.Jindřichov nad Nisou 
zařadit do nezastavěného území kategorie NS  
a zastavitelné plochy  v kategorii BR ( v 
platném ÚPNSÚ je vedena jako návrhová 
plocha 2.27 a nebyla dosud zastavěna) 

Zapracováno 

85 
pozemek ppč. 1225/1 k.ú.Jindřichov nad Nisou 
zařadit do plochy NL - podle KN se jedná o 
lesní pozemek (v konceptu část 2.26) 

Zapracováno 

86 

pozemek ppč. 1210, 1211/1, 1211/2, 1250/3, 
1268/6, 1271/10, 1284/1, 1284/2, 1283/1, 
1283/5, 1289 k.ú.Jindřichov nad Nisou zařadit 
do plochy NS, případně mezi stabilizovanou 
plochu upravenou ve vztahu ke stávající stavbě 

Zapracováno 

87 

část pozemku ppč. 1215 k.ú. Jindřichov 
n.N.zařadit do plochy NS v souladu s platným 
ÚPO  

Nezapracováno - pozemek souvisí se 
stavební parcelou 283/2 

88 
ÚSES-RBC Malá Strana vymezit jako funkční - 
jedná se o přírodní rezervaci, která je zároveň 
funkčním biocentrem 

Zapracováno 

89 

Lok.95 – plochu upravit tak, aby v souladu 
s regulativem pro plochu BV (min. 1000 
m2/RD) bylo možné umístit dohodnuté 3 RD (1 
RD na ppč. 204/6 a 204/7 – celkem 2800 m2, 1 
RD na ppč. 204/8 a 204/14 -  celkem 2250 m2 , 
1 RD na ppč. 204/10 a 204/13 – celkem 2100 
m2. 

Zapracováno 

90 

V textové části odůvodnění v kap. B1 doplnit 
vedení biokoridoru RK648 (opatření Z69) v 
souladu se ZUR.  Zapracováno 

91 

V návrhu ve výrokové části v kapitole 6a 
„Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ přehodnotit plochy zeleně, 
případně rozlišit způsob využití ploch ZO a 
ploch ZV. 

Zapracováno 
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Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

92 

v návrhu doplnit výrokovou část o příslušnou 
kapitolu „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých 
je prověření změn jejich využití ÚS podmínkou 
pro rozhodování“ o náležitý obsahu (označení, 
název, dotčené plochy, k.ú. ), základní údaje o 
záměru, plošnou výměru, lhůtu pro pořízení, 
její schválení pořizovatelem a vložení dat o ÚS 
do k.ú.). 

Zapracováno - v návrhu je provedeno toto 
vyhodnocení  

93 

v návrhu doplnit Vyhodnocení splnění 
požadavků Správy CHKO k návrhu zadání ÚP 
Lučany nad Nisou, dle bodu d) v rámci 
urbanistické koncepce vyhodnotit využití 
zastavitelných ploch vymezených v ÚPNSÚ 
včetně změn (kolik ploch z ÚPNSÚ včetně 
celkové výměry je již zastavěno, resp. vydáno 
Ú,  a kolik plochy včetně výměry zastavěno 
dosud zastavěno není – v návrhu je provedeno 
toto vyhodnocení – doplnit informace 
z odůvodnění stanoviska Správy CHKO JH. 

Zapracováno - v návrhu je upraveno a 
upřesněno vedení lyžařské trasy přes PR 

Malá Strana v souladu s trasou 
odsouhlasenou s CHKO JH a v návrhu 

redukováno zastavěné území v lokalitách 
Jindřichov, Horní Lučany, Horní Maxov  a 

okrajové části Lučan po dohodě se 
Správou CHKO JH. 

94 

v návrhu dořešit areál skokanského můstku - 
parkování umožnit v rámci jiných funkčních 
ploch, větší parkovací plochy řešit sezónním 
parkováním na ZPF za podmínky dostatečné 
sněhové pokrývky v rámci kategorie louka, pro 
parkování vyhradit drobnější plochy. 

Zapracováno - ve všech kapitolách 
návrhu ÚP byla tato problematika 

dořešena. 

95 

v návrhu deklarovat ochranu vodního toku 
včetně pásma 6 metrů od břehové čáry u ploch 
1, 43, 44, 45, 105, A10, v tabulce „Plošný 
překryv změn a vybraných limitů využití území“ 
v odůvodnění. 

Zapracováno 

96 

v návrhu upřesnit vymezení ÚSES s ohledem 
na přírodní podmínky, ekologickou stabilitu 
území a vymezená zastavěná území a doplnit 
čísla biocenter, linie a plochy převzaté z ÚAP, 
je třeba upřesnit do měřítka ÚP a upravit trasy 
regionálního biokoridoru RBK - 12 (vést mimo 
zastavěné plochy lokálního biokoridoru LBK - 
13 (jihovýchodně od RBC Malá Strana; na 
Záhoří a na Krojčenku; LBK - 14 jižně pod  
Bramberkem. 

Zapracováno - ÚSES upřesněn a údaje 
doplněny. 

97 

v návrhu přehodnotit /zdůvodnit/ vedení trasy 
vodovodu z navrženého vodojemu ke 
skokanskému můstku.  

Nezapracováno - myl hodnotitele, jedná 
se o návrh vodovodního řadu pro 

přiléhající oblast obce - zdůvodnit vedení 
tras, především nejvýchodnější trasy. 

98 

v grafické části návrhu dopravy zakreslit 
koncepci dopravy v členění státní silnice (I. a 
III. třídy), místní komunikace (funkční) a 
veřejně přístupné účelové komunikace, resp. 
nemotorovou dopravu.  

Zapracováno 

99 

v návrhu odůvodnění podrobněji popsat 
prostupnost krajiny v souladu se skutečným 
využitím stávající cestní sítě.  

Zapracováno - je rozšířeno, cesty 
v krajině jsou řešeny v textové i výkresové 

části.  
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Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

100 
v návrhu odůvodnění  str. 58 upr. podrobněji 
popsat území vhodná pro revitalizaci, zejména 
toků  

Zapracováno - vyřešeno revitalizací 
Smržovského potoka  

101 

v textové části návrhu v kap. Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
odst. Plochy výroby a skladování  VS doplnit  
podmínky prostorového uspořádání o výšku 
podlaží.  

Zapracováno 

102 

v návrhu zařadit kapitolu týkající se VPS a VPO 
a zařadit do ní trasy biokoridorů v místech, kde 
procházejí zastavěným území. 

V návrhu je uvedený požadavek řešen do 
té míry, která odpovídá možnostem  
územně plánovací dokumentace a 
charakteru pozemků v zastavěném 

území.  

103 

v návrhu v textové části odůvodnění 
přehodnotit ve spolupráci se Správou CHKO 
JH interakční prvky a doplnit kapitolu o ochraně 
krajinného rázu . 

Nezapracováno - IP nejsou uvedeny, 
protože nejsou součástí územního plánu - 

návrh byl dále doplněn o kapitolu 
„Ochrana krajinného rázu“. 

104 

Plochy 33A a 52 - Správa CHKO JH trvá na 
nesouhlasu se zařazením ploch 33A a 52 do 
zastavitelné plochy BR - viz stanovisko čj.  
SR/0512/JH/2011 - 24, zápis z dohodovacího 
jednání ze dne 21.2.2014 a záznam z 
pracovního jednání dne 27.11.2014. 

Zapracováno 

105 

Plocha 72 - vymezit  jako zastavitelnou na ppč. 
451/8 k.ú. Horní Maxova západní části ppč. 
451/1k.ú. Horní Maxov (dle situace), do 
dokumentace zapracovat podmínku, že max. 
počet rodinných domů v celé lok. 72 bude 
stanoven na 1 RD a příjezd bude zajištěn po 
cestě ppč. 1332/1k.ú. Horní Maxov od severu, 
ne od jihu. V instrukcích z dubna 2014 byla tato 
lokalita určena k vypuštění. 

Zapracováno - viz připomínka č.44 

106 

Lok. 104 – z dokumentace vypustit povinnost 
zpracování územní studie a na základě 
stávající parcelace lokality do dokumentace 
zapracovat max. počet rodinných domů (16 
RD). 

Zapracováno 

107 

Lok. 107 – z dokumentace vypustit povinnost 
zpracování územní studie a na základě 
jednoduchého zastavovacího nákresu 
(zpracuje Ing. arch. Vít), který bude zároveň 
sloužit jako podklad pro slučování pozemků 
určených k prodeji, stanovit maximální počet 
rodinných domů. Tento počet zapracovat do 
dokumentace. V instrukcích z dubna 2014 bylo 
pro tuto lokalitu nařízeno zpracování územní 
studie 

Zapracováno 

108 

Prověřit funkční zařazení stabilizované plochy 
OK – občanské vybavení komerční na 
pozemcích st.p.č. 138/2, 139/1, 139/2 k.ú. 
Lučany nad Nisou dle skutečného stavu, 
navrhnout funkční využití stabilizované plochy 
tak, aby zde bylo přípustné bydlení smíšené 
s výrobní činností (kovoobrábění), zvážit 
zařazení pozemku p.č. 833/2 k.ú. Lučany nad 
Nisou (podklady předány E-mailem dne 
26.11.2014). 

Zapracováno parcely převedeny na 
ploch BC - plochy centra - smíšené 

viz připomínka č. 57 
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Připomínka 
(číslo): 

Znění připomínky: 
Vhodnocení, jak byla připomínka 

splněna: 

109 
Zapracovat změnu funkčního využití pozemku 
ppč. 2597/1 k.ú. Lučany nad Nisou z vodní 
plochy na bydlení dle skutečného stavu 
(podklady předány E-mailem dne 31.10.2014). 

Zapracováno 

110 

DC - cesty v krajině  - V zápisu z dohodovacího 
jednání ze dne 21.2.2014 je uvedeno „Prvky 
kategorie DC - cesty v krajině nechat barevně 
splynout s okolní kategorií, vylišit pouze logické 
přístupy k objektům“ V upraveném návrhu jsou 
do plochy DC zařazeny i cesty nelesní krajině a 
v lese bez vazby k objektům. Správa CHKO JH 
požaduje zařadit katastrované cesty v souladu 
se zápisem 

Zapracováno 

111 

Stavby na ppč. 1510/3 v k.ú. Lučany nad Nisou 
(Ing. Zvárová)  - Je třeba dořešit stavby na ppč. 
1510/3 v k.ú. Lučany nad Nisou - pozemek je 
dle KN trvalým travním porostem bez stavby. V 
návrhu ÚP je na něm vymezena zastavěná 
plocha, ne v souladu s § 58 SZ (není zde 
stavení parcela). Na pozemku byla stavebním 
povolením čj. 4298/2010 ze dne 12.1.2010 
povolena stavba hospodářského objektu pro 
obsluhu chovu hospodářských zvířat - farma 
Böhmova kotlina (v souladu s § 18 odst. 5 SZ). 
V současné době na pozemku stojí dva 
objekty, v rozporu s vydaným stavebním 
povolením. Povolený objekt není zkolaudován. 
Správa CHKO JH požaduje dořešit z hlediska 
návrhu územního plánu (konzultovat s městem 
a pořizovatelem).  

Zapracováno - zastavěná plocha na 
ppč. 1510/3 uvedená ve výkresech 

byla vyjmuta 

 

 

B13.  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 
V územním plánu Lučany nad Nisou nebyly vymezeny žádné záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. 
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B14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA  

 
Zpracováno dle přílohy č.3 k vyhlášce 13 / 1994 Sb. o ochraně půdního fondu   „Společného 
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany      horninového a 
půdního prostředí MŽP ze srpna 2014“. 
 

OSNOVA: 
1. Údaje o pozemcích dotčené půdy 

1.1. Celkový rozsah ploch určených k rozvoji obcí  
1.2. Podíl ZPF v plochách určených k rozvoji obcí 

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy 
3. Údaje o areálech a objektech zemědělské výroby 
4. Údaje o uspořádání ZPF v území, ÚSES 
5. Hranice územních obvodů a katastrálních území  
6. Zdůvodnění navrhovaného řešení 
7. Hranice současně zastavěného území a pozemková držba 
8. Protierozní ochrana  
9. Podklady 
 
1. Údaje o pozemcích  

 
Kód obce:              546879 výměra (ha) 

Druhy 
pozemků 

Celková výměra pozemku (ha) 1312 
Orná půda (ha) 2 
Chmelnice (ha) 0 
Vinice (ha) 0 
Zahrady (ha) 32 
Ovocné sady (ha) 0 
Trvalé trávní porosty (ha) 506 
Zemědělská půda (ha) 567 
Lesní půda (ha) 538 
Vodní plochy (ha) 3 
Zastavěné plochy (ha) 29 
Ostatní plochy (ha) 176 

 
REKAPITULACE: 
celková výměra rozvojových ploch: 47,488 ha (vč. II.etapy, zeleně a plochy přestavby) 
nepodléhá vyhodnocení: 6,873 ha 
 
výměra ZPF podléhající vyhodnocení: 40,750 ha 
 
z toho uvnitř zastavěného území: 6,821 ha 
výměra půd I.tř. ochrany 0 ha 
výměra půd II.tř. ochrany 0,363 ha 
výměra půd III. tř. ochrany 9,009 ha 
výměra půd IV. tř. ochrany 9,802 ha 
výměra půd V. tř. ochrany 15,517 ha 
výměra záboru PUPFL: 0 ha 
 
1.1. Celkový rozsah ploch určených k rozvoji obcí  
Pro rozvoj obce je navrhována plochách, které zahrnují zemědělské i nezemědělské pozemky ležící vně 
i uvnitř zastavěného území.  
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Na území města  Lučany nad Nisou  se vyskytují půdy těchto hodnot: 83424/III., 83444/V., 83454/V., 
84078/V., 85044/V., 87413/V., 3624/III., 93634/V., 93644/IV., 93654/V., 94068/V. , 94078/V., 94089/V., 
94099/V., 95011/II., 95014/IV., 95044/V., 96811/V., 97413/V., 97443/V. 
 
1.2. Podíl ZPF v plochách určených k rozvoji obcí 
K záboru ZPF vyčísleném dle  „Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR 
a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011“ je navrhováno 40,750 ha.  
 
Podrobné údaje přináší následující tabulky: 
/Leg..: TTP - trvalý travní porost; ZAH - zahrada; OP - orná půda; CHM - chmelnice; VIN - vinice; OS - 
ovocné sady/ 
 
Tab. 1.  Celková výměra záboru ZPF mimo zastavěné území: 
 

Katastrální území: Lučany nad Nisou (mimo ZU) Název obce: Lučany nad Nisou 

Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha)  

OP CHM VIN ZAH OS TTP I. II. III. IV. V. 
A17 BV 0,588           0,588   0,006   0,582   
A19 BV 1,016           1,016   0,029   0,036 0,951 
A20 BV 0,196           0,196       0,196   
A22 BV 3,264           3,264     2,824 0,44   
A23 BV 1,783           1,783   0,065 0,989 0,729   
A 24 BV 1,142           1,142     1,127 0,015   
A44 BV 0,001           0,001         0,001 
A57 BV 0,251 0,251                 0,237 0,014 
2.3 BV 0,136           0,136     0,136     

109a BV 0,911       0,911         0,647   0,264 
112 BV 0,215           0,215     0,213   0,002 

5 BV 0,677           0,677     0,201 0,476   
7 BV 0,166           0,166     0,001   0,165 

27 BV 0,094           0,094       0,094   
30 BV 0,147 0,147               0,147     
34 BV 0,356           0,356     0,239 0,107 0,01 
35 BV 0,21           0,21         0,21 

37A BV 0,228           0,228         0,228 
37B BV 1,836 1,836               0,430   1,406 
38 BV 0,202           0,202     0,190   0,013 
54 BV 0,001           0,001         0,001 
79 BV 1,719           1,719         1,719 
80 BV 0,956           0,956     0,055   0,901 
95 BV 0,717           0,717         0,717 

BV celkem 16,812                       
A11 BR 0,243           0,243   0,128   0,115   
A35 BR 0,399           0,399         0,399 
A36 BR 0,026           0,026       0,006 0,02 
A37 BR 0,055           0,055       0,001 0,054 
A39 BR 0,282           0,282         0,282 
A21 BR 0,44       0,032             0,032 

               0,407         0,407 
103 BR 0,183           0,183         0,183 
104 BR 3,089       0,109           0,02 0,089 
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               2,98       1,466 1,514 
105 BR 0,176           0,176         0,176 
111 BR 0,383       0,001        0,001     

                0,382     0,382     
2.9a BR 0,116           0,116     0,116     
2.9b BR 0,092           0,092     0,092     
2.10 BR 0,124           0,124         0,124 
2.11 BR 0,051           0,051       0,051   
2.12 BR 0,126           0,126       0,126   
2.13 BR 0,189           0,189         0,189 

2.14b BR 0,085           0,085     0,085     
2.16 BR 0,264           0,264     0,264     

8 BR 0,172           0,172         0,172 
28 BR 0,069           0,069       0,069   
44 BR 0,116           0,116         0,116 
45 BR 0,096           0,096   0,096       
53 BR 0,092           0,092         0,092 
56 BR 0,119           0,119       0,119   
62 BR 0,199           0,199       0,14 0,059 
75 BR 0,115       0,051           0,051   
                0,064       0,064   

78 BR 0,141           0,141     0,028 0,113   
85 BR 0,164           0,164       0,164   
86 BR 0,156           0,156       0,156   

BR celkem 7,762                       
91 NL 0,275           0,275   0,015     0,260 
92 NL 0,242           0,242       0,242   
93 NL 0,18           0,18         0,18 
94 NL 0,089           0,089         0,089 

NL celkem 0,786                       
A51 OS 1,891 0,973                  0,973 

                0,918         0,918 
102 OS 0,231           0,231         0,231 

OS celkem 2,122                       
101 DP 0,188           0,188   0,024   0,164   

DP celkem 0,188                       
A25 OK 0,001           0,001     0,001     

OK celkem 0,001                       
A53 OP 0,378           0,378         0,378 

OP celkem 0,378                       
Zábor celkem: 28,049 3,207 0 0 1,104 0 23,737 0 0,363 8,168 5,979 13,539 
Katastrální území: Horní Maxov (mimo  ZU) Název obce: Lučany nad Nisou 

Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

OP CHM VIN ZAH OS TTP I. II. III. IV. V. 
A1 BR 0,139           0,139       0,139 
A2 BR 0,014           0,014       0,014 
A3 BR 0,098           0,098      0,035 0,063 
A4 BR 0,232           0,232      0,001 0,231 
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A6 BR 0,746           0,746     0,006 0,740  
A9 BR 0,165           0,165      0,001 0,164 
A33 BR 0,137      0,137     0,137 
A56 BR 0,541           0,541      0,541  
23 BR 0,116           0,116      0,116  
55 BR 0,135      0,135     0,135 
72 BR 0,169           0,169       0,169 
74 BR 0,140           0,140     0,003  0,137 
997 BR 0,240           0,240      0,240  

BR celkem 2,872                   
Zábor celkem 2,872 0 0 0 0 0 2,872 0 0 0,009 1,674 1,189 
Katastrální území: Jindřichov nad Nisou (mimo 
ZU) Název obce: Lučany nad Nisou 

Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

OP CHM VIN ZAH OS TTP I. II. III. IV. V. 

A10 BR 1,947 0,401                 0,400 0,001 

                1,546       1,140 0,406 
2.19 BR 0,072           0,072       0,072   

2.24 BR 0,181           0,181       0,147 0,034 

2.25 BR 0,073           0,073       0,073   
10 BR 0,099           0,099       0,099   
11 BR 0,041           0,041       0,041   

17 BR 0,418           0,418     0,418     
BR celkem 2,831                       

87 ZO 0,177           0,177       0,177   
ZO celkem 0,177                       
Zábor celkem 3,008 0,401 0 0 0 0 2,607 0 0 0,418 2,149 0,441 

 
Tab. 2.  Celková výměra záboru ZPF v zastavěném území (pouze plochy větší než 0,2 ha): 
 

Katastrální území: Lučany nad Nisou (zábor ZPF v ZU) Název obce: Lučany nad Nisou 

Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

OP CHM VIN ZAH OS TTP I. II. III. IV. V. 

A11 BR 0,245           0,245   0,209 0,036     

A16 BR 0,607           0,607   0,118     0,489 

A21 BR 1,038       0,041             0,041 

                0,997         0,997 

A40   0,875       0,028             0,028 

                0,847   0,005     0,842 

A42 BR 0,312           0,312   0,013     0,299 

BR celkem 3,077                       

A44 BV 0,302           0,302         0,302 

A46 BV 0,274       0,111             0,111 

               0,163         0,163 

107 BV 0,564           0,564     0,407 0,097   

109b BV 0,387           0,387     0,034   0,353 

109c BV 0,573 0,573               0,573     
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88 BV 0,428 0,058               0,058     

                0,370     0,360   0,010 

58 BV 0,230           0,230        0,230 

84 BV 0,211           0,211     0,206   0,174 

BV celkem 2,969                       

59 NH 0,394           0,394   0,329     0,065 

NH celkem 0,394                       

Zábor celkem 6,440 0,631 0 0 0,180 0 5,629 0 0,674 1,674 0,097 4,104 
 

Katastrální území: Horní Maxov (zábor ZPF v ZU) Název obce: Lučany nad Nisou 

Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 

OP CHM VIN ZAH OS TTP I. II. III. IV. V. 

81 ZO 0,381           0,381     0,207   0,174 

ZO celkem 0,381                       

Zábor celkem 0,381 0 0 0 0 0 0,381 0 0 0,207 0 0,174 

 
Tab.3: Tabulka ZPF- Lučany celkem -  zábor ZPF mimo zastavěné území:  
 
Rozdělení dle tříd ochrany a dle druhu půd  
 

Celková výměra rozvojových ploch: 47,488 
Celková výměra nepodléhající vyhodnocení (veškeré plochy v ZU 
menší než 0,2 ha + nezemědělské plochy mimo ZU): 6,738 
Celková plocha podléhající vyhodnocení v ZU ( veškeré plochy v ZU 
větší než 0,2 ha) 6,821 
Celková plocha podléhající vyhodnocení mimo ZU  33,929 
Lučany nad Nisou mimo ZU (výměra v ha) 

  
Lučany 
n/N 

Jindřichov 
n/N HorníMaxov celkem 

Výměra ZPF podléhající 
vyhodnocení: 28,049 3,008 2,872 33,929 
výměra půd I. třídy 
ochrany: 0 0 0 0 
výměra půd II. třídy 
ochrany: 0,363 0 0 0,363 
výměra půd III. třídy 
ochrany: 8,168 0,418 0,009 8,595 
výměra půd IV. třídy 
ochrany: 5,979 2,149 1,674 9,802 
výměra půd V. třídy 
ochrany: 13,539 0,441 1,189 15,169 

 
Celková výměra rozvojových ploch:  47,488 
Celková plocha nepodléhající vyhodnocení (veškeré plochy v ZU 
menší než 0,2 ha + nezemědělské plochy mimo ZU): 6,738 
Celková plocha podléhající vyhodnocení v ZU ( veškeré plochy v ZU 
větší než 0,2 ha) 6,821 

Celková plocha podléhající vyhodnocení mimo ZU  33,929 
Lučany nad Nisou mimo ZU (výměra v ha) 

  
Lučany 
n/N. 

Jindřichov 
n/N H. Maxov celkem 
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Výměra ZPF 
podléhající 
vyhodnocení: 

28,049 3,008 2,872 33,929 

orná půda: 3,207 0,401 0 3,608 
chmelnice: 0 0 0 0 
vinice: 0 0 0 0 
zahrady: 1,104 0 0 1,104 
ovocné sady: 0 0 0 0 
TTP: 23,737 2,607 2,872 29,216 

 
Rozdělení dle způsobu využití plochy: 

Lučany nad Nisou mimo ZU 

Způsob využití 
plochy: 

Celkový 
zábor 
ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
 (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

OP CHM VIN ZAH OS TTP I. II. III. IV. V. 
BV celkem: 16,584 2,234   0,911  13,667  0,100 7,199 2,912 6,602 
BR celkem: 13,465 0,401   0,193  12,870  0,224 1,395 6,307 5,538 
NL celkem: 0,786      0,786  0,015  0,242 0,529 
OS celkem: 2,122 0,973     1,149     2,122 
DP celkem 0,188      0,188  0,024  0,164  
OK celkem: 0,001      0,001   0,001   
OP celkem: 0,378      0,378     0,378 
ZO celkem: 0,177 0,401     2,607   0,418 2,149 0,441 

 
Tab.4: Tabulka ZPF- Lučany celkem – zábor ZPF v zastavěném území (pouze plochy větší než 
0,2 ha):  

Rozdělení dle tříd ochrany  a dle druhu půd   

Lučany nad Nisou v ZU - zábor ZPF (výměra v ha) - plochy 
větší než 0,2 ha 

  Lučany n. N. H. Maxov celkem 
Výměra ZPF podléhající 
vyhodnocení: 6,440 0,381 6,821 
výměra půd I. třídy ochrany: 0 0 0 
výměra půd II. třídy 
ochrany: 0 0 0 
výměra půd III. třídy 
ochrany: 0,207 0,207 0,414 
výměra půd IV. třídy 
ochrany: 0 0 0 
výměra půd V. třídy 
ochrany: 0,174 0,174 0,348 
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Rozdělení dle způsobu využití ploch: 

Lučany na Nisou v ZU - zábor ZPF - plochy větší než 0,2 ha 

Způsob 
využití 
plochy: 

Celkový 
zábor 
ZPF (ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

OP CHM VIN ZAH OS TTP I. II. III. IV. V. 
BR celkem: 3,077       0,069   3,008   0,345 0,036   2,696 
BV celkem 2,969 0,631     0,111   2,227     1,638 0,097 1,343 
NH celkem: 0,394           0,394   0,329     0,065 
ZO celkem: 0,381           0,381     0,207   0,174 

 
Zábor PUPFL není navrhován. 
 
V návaznosti na stávající zástavbu je v obci Lučany nad Nisou navrhován rozvoj bydlení a nutné 
dopravní napojení nových ploch. Přednostně byly využívány možnosti zástavby nezemědělských půd. 

Vzhledem k tomu, že téměř celé řešené území je pokryto chráněnými půdami, je i převážná část 
rozvojových ploch umístěna na chráněné půdy. Jde celkem o 40,750 ha chráněných půd.  
Na meliorovaných pozemcích se žádné rozvojové plochy nenacházejí – meliorační zařízení nebudou 
dotčena. Na zastavitelných plochách se nenalézá žádné zařízení sloužící zemědělské prvovýrobě, 
nebyly na nich realizovány žádné zúrodňovací investice a nejsou jimi dotčeny stávající zemědělské 
komunikace ani zemědělské provozy. V grafické příloze a textové části jsou uvedeny údaje o kvalitě 
zemědělského půdního fondu vyplývající z BPEJ, o třídách ochrany zemědělské půdy a možnostech 
její zastavitelnosti. Zábor neovlivní hydrologické ani odtokové poměry v území. 
 
1. Údaje o uskutečněných investicích do půdy  
V obci byly v minulosti uskutečněny zúrodňující investice v podobě meliorovaných ploch. V návrhu 
Územního plánu Lučany nad Nisou nejsou zastavitelné plochy na meliorovaných plochách navrhovány. 
 
2. Údaje o areálech a objektech zemědělské výroby 
Na rozvojových plochách se nenalézá žádné zařízení (silážní jáma, zpevněné polní hnojiště, rampa, 
apod.) sloužící zemědělské výrobě.  
3. Údaje o uspořádání ZPF v území,  ÚSES 
 
Rozvojové plochy nenarušují žádnou z účelových polních cest. 
Navržené rozvojové plochy nejsou ve střetu s lokalizací prvků ÚSES.  
4. Hranice územních obvodů a katastrálních území 
Hranice řešených katastrálních  území jsou  vyznačeny v grafické části. 
Územní obvody nejsou vymezeny. 
 
5. Zdůvodnění navrhovaného řešení 
Všechny vyhodnocené zábory jsou v jediném povodí Labe. Celkový zábor zemědělského půdního 
fondu navržený územním plánem Lučany nad Nisou je 40,750 hektarů. Veškerý tento zábor je pro 
zastavitelné plochy. Zábory jsou navrženy na plochách ZPF s II. až V. třídou ochrany, (zatřídění bylo 
provedeno dle přílohy metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy. Ministerstva životního 

Lučany nad Nisou v ZU - zábor ZPF (výměra v ha) - plochy 
větší než 0,2 ha 

  Lučany n. N. H. Maxov celkem 
Výměra ZPF podléhající 
vyhodnocení: 6,440 0,381 6,821 
orná půda: 0,631 0 0,631 
chmelnice: 0 0 0 
vinice: 0 0 0 
zahrady: 0,180 0 0,180 
ovocné sady: 0 0 0 
TTP: 5,629 0,381 6,010 
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prostředí České republiky ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského 
půdního fondu). Navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území obce, pro jejich dopravní 
obsluhu jsou využity stávají místní komunikace, případně nově navržené nebo upravené pro nový 
provoz. 
Na meliorovaných pozemcích se žádné nové rozvojové plochy nenacházejí – meliorační zařízení 
nebudou dotčena. 
Návrhy zastavitelných ploch mimo zastavěné území je podle vyhodnocení převážně dotčena půda, která 
má z hlediska zemědělského využití průměrnou a podprůměrnou produkční schopnost, tj. půda, které 
podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) byly vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení 
tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny IV. a V. třída ochrany.  
 
6.  Hranice současně zastavěného území a pozemková držba 
Zákres hranice zastavěného území je součástí grafických příloh. Navrhované rozvojové plochy leží vně 
i uvnitř zastavěného území. Plochy navržené k zástavbě jsou majetkem soukromých nebo právnických 
osob. 
 
7. Protierozní ochrana 
Zvyšování retenční schopnosti území a protierozní ochrana půd je významnou součástí péče o území. 
Tato péče je zakotvena v ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy. Dále se uplatňuje jako 
součást Metodiky 16/1995 Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu 
pozemkových úprav a zejména v metodice pro zpracování jednoduchých a komplexních pozemkových 
úprav dle zák. č. 221/1993 Sb. o pozemkových úpravách a Souboru technických opatření proti vodní 
erozi na zemědělském půdním fondu v souladu s ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy.  
Územní plán předpokládá zachování veškerých stávajících ploch s protierozní funkcí a doporučuje 
průběžné provádění pouze takových zásahů, které nenaruší retenční schopnost území.Je doporučeno 
případné zásahy do ploch ZPF provádět pouze tak, aby byla posílena protierozní funkce. Dále je 
doporučeno čištění příkopů a odstraňování splavenin od cest. 
Samostatná protierozní opatření navrhována nejsou. 


