
Vyjádření AOPK ČR k návrhu územní studie pro plochu A11 z platného ÚP Lučany nad 
Nisou

Územní studie řeší plochu A11, tj. pozemek ppč. 2169 v k. ú. Lučany nad Nisou tak, 
že na ni umisťuje 1 rodinný dům a vymezuje plochu ležící v ochranném pásmu lesa a plochu 
pro doporučené umístění domů.

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny je základním požadavkem ochrana 
významných krajinných prvků vodní tok a údolní niva (prameniště) v jižní části pozemku před 
zásahy, které by mohly snížit jejich ekologicko-stabilizační funkci. V údolní části je sledován 
biotop mokřadních křovin a mokrých a vlhkých luk - vlhká tužebníková lada v kombinaci s 
vlhkými pcháčovými loukami.

Ochrana VKP byla dohodnuta i v rámci projednávání ÚP Lučany nad Nisou.
Z dohody ze dne 21. 2. 2014
A11 - plocha pro 1 hlavní objekt bude vymezena mimo nivu potoka s mokrými loukami, a to v 
severní části ppč. 2169 při horní komunikaci dle zákresu v Příloze č. 2; navržená plocha je 
částí plochy vymezené v platném ÚPO, avšak její redukcí došlo k vymezení v nevhodné 
části původní plochy, která leží v zamokřené části údolí s biotopy potoka a mokrých luk - z 
toho důvodu není tato část vhodná pro výstavbu; záměrem by došlo ke znehodnocení 
biotopu mokrých luk; vymezení zastavitelné plochy v údolní části je v rozporu s ochranou 
ekologických funkcí údolní nivy ve smyslu § 4 zákona a ochranou cenných biotopů 
(zadržujících vodu v krajině)
Závěr: Lok. A11 vymezit na celém pozemku ppč. 2169 k. ú. Lučany n. N. za podmínky 
zpracování ÚS a biologického průzkumu ve vegetačním období. Provedení biologického 
průzkumu lokality doplnit do tabulky v kap. A3.2 jako specifickou podmínku. V textové části 
návrhu na str. 9 do sloupce „Charakteristika, podmínky a limity využití“ doplnit podmínku 
respektovat VKP - vodní tok a údolní nivu.

V textové části ÚP Lučany nad Nisou, str. 13 je u plochy A11 uvedena podmínka 
„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.“

Na stavbu bylo AOPK ČR vydáno závazné stanovisko čj. SR/0123/LI/2018-12 dne 25. 4. 
2019, a to k předložené PD (viz příloha), ve které je zakreslena údolní niva.

Do územní studie požadujeme zakreslit údolní nivu v rozsahu dle PD a do textové části 
doplnit limity - významné krajinné prvky - vodní tok a údolní niva - nezastavitelné části 
pozemku (bez staveb a terénních a technických úprav) s odkazem na textovou část ÚP 
Lučany nad Nisou. V případě, že budou takto respektovány významné krajinné prvky, 
AOPK ČR netrvá na provedení biologického průzkumu.
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