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A) TEXTOVÁ ČÁST

1. Vymezení řešeného území
Území  pro  územní  studii  č.  37B  je  vymezené  platným  Územním  plánem  Lučany  nad  Nisou
a zadáním územní studie. Řešeným územím je Lokalita č. 37B - Lučany nad Nisou, která zahrnuje
převážnou  část  pozemku  p.č.  2416/2  v  k.ú.  Lučany  nad  Nisou  o  výměře  18360m2.  Pozemky
lokality jsou Územním plánem Lučany nad Nisou určené k zastavění. Jedná se o rozvojové plochy
bydlení  venkovského BV.  Podkladem pro  zpracování  územní  studie je  Zadání  územní  studie  -
Lokalita  č. 37B  -  Lučany  nad  Nisou  z  ledna  2017,  kde  jsou  pořizovatelem  územního  plánu,
Oddělením  územního  plánování,  Magistrátu  města  Jablonec  nad  Nisou,  stanoveny  požadavky
vyplývající  z Územního  plánu  Lučany  nad  Nisou.  K  řešenému  území  je  přiřazen  pozemek
p.č.2142/2  v k.ú. Lučany nad Nisou o výměře 145m2, sloužící k dopravnímu připojení lokality
k místní komunikaci.

- minimální velikost stavebního pozemku 1000 m2
- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví
- koeficient zastavění Kp: max 20 % - z toho hlavní objekt max. 220 m2
(Kp = poměr výměry všech částí příslušné plochy zastavěných nadzemními stavbami včetně ploch
zpevněných a bazénů k celkové výměře zastavitelné části pozemku)
- stavby na sousedních pozemcích na sebe nesmějí stavebně navazovat
-  hmotové řešení nové výstavby nesmí vybočovat zásadním způsobem z kontextu řešení staveb
v okolním prostředí
-  novostavby  budou  respektovat  stávající  urbanistickou  a  architektonickou  strukturu  okolní
zástavby, a to zejména při umístění na pozemku
- bude respektován stávající řídký a rozvolněný charakter zástavby; doporučený maximální
počet RD společný pro lokality 30,  37b a 38 je 5 rodinných domů, proto se v rámci  lok. 37B
předpokládá umístění 3 rodinných domů
-  s  ohledem  na  rozlohu  řešené  plochy  se  doporučuje  vymezit  plochu  veřejného  prostranství
o výměře cca 1000 m2

Požadavky vyplývající z limit pro využití území
- při řešení je nutno respektovat ustanovení obecně závazných předpisů a norem
- je nutné dodržet veškeré trasy inženýrských sítí a jejich ochranná a bezpečnostní pásma, která se
řešeného území týkají
-  řešeného  území  se  na  severní  straně  dotýká  vedení  plynovodu  včetně  jeho  ochranného
a bezpečnostního pásma, na jižní straně ochranné pásmo dráhy
Územní studie č. 37B navazuje na územní studie lokality č.30 a č.38, zpracované Ing. arch. Jitkou
Skalickou v  roce  2017. V řešeném území  budou umístěny tři  rodinné  domy,  je  zde  ponechána
rezerva na možnost umístění dalších tří rodinných domů.

dotčené pozemky:
p. č. 2416/2 obec Lučany nad Nisou, k. ú. Lučany nad Nisou

výměra 20638m2, orná půda, BPEJ 83424 - 4666m2, 83444 - 15972m2
vlastníci /LV 1720/
SJM Bartoněk Ivo a Bartoňková Jaroslava, 

 podíl 1/2
Peltová Simona Mgr., 

 podíl 1/2
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p. č. 2142/2 obec Lučany nad Nisou, k. ú. Lučany nad Nisou
výměra 145m2, trvalý travní porost, BPEJ 83424 - 145m2

vlastníci /LV 1720/
SJM Bartoněk Ivo a Bartoňková Jaroslava, 

 podíl 1/2
Peltová Simona Mgr., 

 podíl 1/2

2. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území
- Lokalita bezprostředně navazuje na současně zastavěné území.
- Návrh umístění domů respektuje stávající urbanistické členění a jeho charakter - návrh
umístění staveb zachovává řídký a rozvolněný charakter zástavby v širším území.
- Zůstane zachována stávající prostupnost krajiny - bude i nadále využívána obecní cesta.
- Lokalita se nenachází v CHKO Jizerské hory, přesto navrhované umístění i  charakter
staveb bude zachovávat ráz tradičních jizerskohorských staveb.
- Lokalita není kulturní památkou.
- Lokalita není součástí žádného územního systému ekologické stability.
- V ploše řešeného území ani v blízkém okolí se nenachází žádný vyhlášený významný
krajinný prvek nebo solitér zeleně. 

3. Podmínky pro využití pozemků
Navržená výstavba je  možná pouze v  ploše  určené k  zastavění  platným Územním plánem
Lučany  nad  Nisou.  Zároveň  musí  být  respektována  stávající  ochranná  pásma  plynovodu
a železnice.

4. Návrh ubanistického řešení plochy
Urbanistické  řešení  dotčeného  území  vychází  z  požadavků  a  regulativů  Územního  plánu
Lučany nad Nisou (BV - plochy obytné - bydlení v rodinných domech) a ze stávající parcelace.
Pozemky patří  jednotlivým soukromým vlastníkům a každý z nich má dostatečnou plochu,
určenou Územním plánem Lučany nad Nisou, umožňující zástavbu.
Koeficient zastavění Kp: max 20%

Přístupová komunikace
Pro  přístup  k  pozemkům  bude  využívána  nově  navržená  místní  obslužná  komunikace,
umístěná  na  pozemcích  p.č.  2416/2,  2142/2,  k.ú.  Lučany  nad  Nisou,  připojená  k místní
komunikaci na pozemku p.č. 2588/1 k.ú. Lučany nad Nisou. Přístupová cesta bude provedena
v souladu s  ČSN  73  6110  Projektování  místních  komunikací  v  minimální  šířce  3,0m.  Část
komunikace při vjezdu do řešené lokality, umístěná na pozemku p.č. 2142/2, k.ú.  Lučany nad
Nisou,  leží  mimo lokalitu  vymezenou územním plánem pro  územní  studii  č.37B.  Jedná se
o malou plochu 145m2, nezbytnou pro dopravní připojení k místní komunikaci na pozemku
p.č. 2588/1 k.ú. Lučany nad Nisou. Z tohoto důvodu je tato malá dopravní plocha přiřazena do
řešeného území územní studií č.37B.   

Veřejné prostranství přístupové komunikace, oplocení
Umístění  případného  oplocení  je  navrženo  minimálně  2,5m  od  hranice  komunikace.
Požadované veřejné prostranství dle § 22 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb (o obecných požadavcích
na využívání  území)  je navrženo ve střední části,  zahrnuje 3 parkovací  stání pro návštěvy
a otočku "T" automobilů složek záchranného systému a svozu domovního odpadu.
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Oplocení  pozemku  bude  "průhledné"  /např.  pletivo,  dřevěná  ohrada,  plaňkový  plot/,
maximální výšky 1,5m.
Dle požadavku zadání  budou na veřejném prostranství  vysázeny dvě skupiny vyšší  zeleně
bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.

Rodinné domy
Umístění tří rodinných domů je navržené s ohledem na stávající rodinné domy v okolí,  ale
i s předpokladem  další  zástavby  v  bezprostřední  blízkosti  řešeného  území  -  předpokládané
2 rodinné domy na ppč.2626/3 a 2626/5  k.ú. Lučany n.N dle územní studie navazující lokality č. 30
a č. 38 k.ú. Lučany n.N. 
Minimální odstupová vzdálenost mezi domy je 25m.

5. Prostorové a plošné uspořádání staveb
Prostorové  a  plošné  uspořádání  staveb  musí  být  v  souladu  s  požadavky  Územního  plánu
Lučany nad Nisou. Dotčené území je svažité jihozápadním směrem.

Půdorysný tvar
Rodinné domy budou mít obdélníkový půdorys o maximální velikosti stran 9x16m, umístěný
jeho delší stranou podélně vrstevnic,  přistavěné přízemní garáže nebo garážové přístřešky
budou mít čtvercový půdorys o maximální velikosti stran 7,5x 7,5m. Kolem půdorysu domu je
ve studii vyznačena oblast, kde může být dům umístěn.

Podlažnost
Rodinné domy budou přízemní, nepodsklepené či podsklepené, s obytným podkrovím  / 1.NP
+ podkroví/.

Výškové umístění
Navržené rodinné domy budou svým výškovým umístěním respektovat terénní reliéf v místě,
budou orientovány delší stranou půdorysu ve směru vrstevnic. Podlaha 1.NP tzv. ±0,000 bude
výškově umístěna tak, aby byla dosažena vyrovnaná bilance zemních prací.

Terénní úpravy
Terénní  úpravy  budou  minimalizovány,  zářezy  a  násypy  budou  pozvolně  vysvahovány,
v případně nutnosti použití opěrných zídek nepřesáhne jejich výška 1m.

Zastřešení
Rodinné  domy  budou  zastřešné  sedlovou  střechou  o  minimálním  sklonu  35 stupňů
a maximálním  sklonu  45  stupňů,  s  hřebenem  orientovaným  podélně  ve  směru  vrstevnic.
Střechy  mohou, avšak nemusí mít přesah, nejvíce však 0,9 m.

Garáže a doplňkové stavby
Garáže a doplňkové stavby budou výhradně jednopodlažní s plochým nebo mírným sklonem
zastřešení pultovou nebo sedlovou střechou - výška hřebene od pozednice maximálně 1m. 

6. Podmínky pro umístění staveb, druh a jejich účel
- Každé  další  podrobnější  řešení  /projekt  pro  územní  a  stavební  řízení/  musí  vždy
splňovat podmínky platného Územního plánu Lučany nad Nisou.
- V dotčeném území  je  možné  umístit  tři  samostatně  stojící  rodinné  domy s  krytým
garážovým stáním nebo garáží.
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- K územnímu řízení  pro stavbu musí  být  /v souladu s  ÚP/ prokázáno nepřekročení
maximálně přípustné hladiny hluku v chráněných prostorech.
- Navržené umístění staveb je v souladu s  vyhl. 501/2006 Sb /o obecných požadavcích
na využívání území/
- Možnost vsakování  přečištěných odpadních vod z  domovních čistíren ČOV musí  být
posouzena hydrogeologickým průzkumem.

7. Návrh řešení technické infrastruktury

Elektřina
Rodinné  domy  budou  zásobovány  elektrickou  energií  ze  stávající  sítě  vedení  NN,  budou
připojeny na veřejný vodovod, který je nutné prodloužit, a budou samostatně řešit likvidaci
splaškových vod - domovní ČOV.

Podle  informace ČEZ Distribuce,  a.s.  se v  lokalitě  nachází  vrchní  vedení  NN,  které  lze pro
připojení využít.  Každý z rodinných domů bude samostatným odběrným místem, technické
podmínky připojení  sdělí  provozovatel  sítě  na  základě podané žádosti  o  připojení  nového
odběrného místa.
Požadavkem  ČEZ  Distribuce,  a.s  je  výslovně  upozornit  na  ochranná  pásma  rozvodných
zařízení dle zákona č. 485/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dotčená lokalita není zasažena ochrannými pásmy stávajícího vedení NN ani VN. Svá ochranná
pásma budou mít i nově zřízená energetická zařízení.

Vodovod
Podle  SČVK,  a.s.  bude  možné  připojení  navrhovaných  rodinných  domů  vodovodními
přípojkami na prodloužený vodovodní řad. Stávající vodovodní řad bude prodloužen - místo
napojení je na ppč. 2588/1 k.ú. Lučany n.N. Odsud povede v nové komunikaci na pozemku
p.č. 2416/2 a 2412/2 k.ú. Lučany n.N., odtud budou připojeny jednotlivé domy standardními
přípojkami s vodoměrnými šachtami do 5m od hranice pozemku RD.
Při  umístění  prodlouženého  vodovodního  řadu  musí  být  dodrženy  veškeré  podmínky
vzájemného umísťování sítí technické infrastruktury. 

Kanalizace
Připojení  na  splaškovou kanalizaci  není  možné  -  v  území  se  nenachází.  Každý z  RD bude
odkanalizován do domovní ČOV s následným vsakováním přečištěných vod /na základě HG
posudku/.
Vzhledem k terénnímu reliéfu  v  území je  předpokládáné úmístění  prostoru pro vsakování
přečištěných odpadních vod v jihozápadní části pozemků.

Dešťové vody
Dešťové  vody  budou  zasakovány  vždy na  pozemku  investora,  které  svou rozlohou  splňují
požadavek  vyhl.  501/2006  Sb.  /o  obecných  požadavcích  na  využívání  území/  tzn.  poměr
plochy pozemku schopné vsakovat dešťové vody k celkové ploše pozemku je větší než 0,4. 
Nově  navrhovaná  cesta  bude  mít  zpevněný  asfaltový  povrch,  bude  vyspádovaná  do
nezpevněných  krajnic  a  odvodněna  do  zasakovacích  studní  v  prostoru  veřejné  zeleně.
Odtokové poměry v území tedy nebudou dotčeny. 

8. Návrh dopravního řešení
Dotčené  území  bude  přístupné  po  nově  vybudované  cestě  na  p.č.  2416/2  a  2412/2  k.ú.
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Lučany n.N.,  navazující  na  místní  veřejnou komunikaci  p.č.  2588/1 k.ú.  Lučany n.N.  Místní
komunikace  je  ve  vlastnictví Město  Lučany nad Nisou,  č.  p.  333,  46871 Lučany nad Nisou.
Přístupová komunikace bude splňovat veškeré zákonné požadavky.
Dle  prováděcí  vyhlášky  Stavebního  zákona  -  vyhl.  č.  501/2006  Sb.  /vyhláška  o  obecných
požadavcích na využívání území/ - musí ke stavbě vést veřejně přístupná komunikace šířky
min.  2,5m a končící  nejdále 50m od stavby.  Podrobněji  navrhování komunikací  řeší  Zákon
o pozemních komunikacích a ČSN 73 6110 projektování místních komunikací. 
Vzhledem k těmto podkladům bude šířka komunikace min. 3,0m /jednosměrná část/ a min
6m /obousměrná část/ a její povrch bude odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení.
Komunikace nemusí mít chodník, veřejné prostranství komunikace bude mít šířku 8m /bez
ohledu na vlastnictví pozemků/.
V místě vjezdu k poslednímu RD na pozemku p.č.  2416/2   bude komunikace upravena na
otočku  "T",  aby  bylo  umožněno  otočení  automobilů  složek  záchranného  systému  a  svozu
domovního odpadu.
Doprava v klidu - parkování vozidel bude řešené vždy na pozemku investora,  na veřejném
prostranství jsou navržena 3 rezervní stání pro návštěvy.

9. Závěr

V dotčeném území je možná výstavba 3 rodinných domů. Stávající pozemek p. č. 2416/2 bude
v jihozápadní  části  rozparcelován na  pozemky 3 rodinných domů,  větší  než  2000m2 a  na
pozemek místní obslužné komunikace, napojené na stávající obecní cestu. V severovýchodní
části  zůstane  část  pozemku jako  územní  rezerva  pro  případnou další  zástavbu rodinnými
domy, podmíněné změnou územního plánu města Lučany nad Nisou. Návrh rodinných domů
v lokalitě č. 37B, včetně doprovodných terénních a sadových úprav, i použité materiály budou
respektovat umístění v podhůří Jizerských Hor tak, aby zůstaly zachovány hodnoty a charakter
území.

v Liberci duben 2019
Josef Patrný
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