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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1 Název:  ÚZEMNÍ STUDIE JINDŘICHOV - LOKALITA A10 
Lučany nad Nisou 

1.2 Pořizovatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou 
                        Odbor územního a hospodářského rozvoje 
                         oddělení územního a strategického plánování 

1.3 Objednatel: Mgr. Milan Soukup 
   Kounická 1172/34, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
   vlastník pozemku p.č. 1135 v k.ú. Jindřichov nad Nisou. 

1.4 Zhotovitel: Ing. arch. Viktor Tuček 
   Na Jezerce 1172/49, 140 00 Praha 4 
   IČO – 18637779, DIČ CZ5504210976 
   autorizace ČKA  - A0  0735  
 

2 PŘEDMĚT A CÍL STUDIE 

2.1 Důvod pořízení Územní studie: 
V Územním plánu Lučany nad Nisou, který nabyl účinnosti 11. 11. 2016 je vymezena plocha A10, v níž je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Lhůta pro pořízení územní studie je stanovena do 8 let 
ode dne jeho vydání. Důvodem pro pořízení Územní studie je stanovit podmínky pro rozvoj lokality v souladu s 
koncepcí rozvoje území a urbanistickou koncepcí obce s ohledem na limity a ochranu hodnot území. Územní studie v 
míře nezbytně nutné a v logice věci zahrnuje i pozemky sousedící tak, aby byla zajištěna koordinace lokality s jejich 
okolím. Územní studie prověřuje ve smyslu § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu 
(stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon") možnosti a podmínky změn v území. Účelem Územní 
studie je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona navržení, prověření a posouzení možných řešení vybraných 
problémů při rozvoji daného území.  

2.2 Cíle pořízení Územní studie:  
Cílem územní studie je prověřit podrobnější členění jižní části lokality pro budoucí zástavbu s ohledem na  
přírodní podmínky a případnou ekologickou zátěž v území. V severní části lokality je třeba prověřit vhodnost a míru 
zastavění. Dále je třeba ověřit, že všechny pozemky mají zajištěnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní 
studie stanovuje a upřesňuje podmínky prostorového uspořádání výstavby, které jsou dané Územním plánem 
Lučany nad Nisou pro příslušná funkční využití území a řeší následující problémy koncepce funkčního využití území: 
 

• umístění, prostorové a architektonické uspořádání staveb  
• řešení veřejných prostranství  
• řešení veřejné dopravní infrastruktury  
• řešení veřejné technické infrastruktury  

3 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY, CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŮVODNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

3.1 Širší vztahy a charakteristika území 
Jindřichov se nachází asi 2 km západně od centra Lučan nad Nisou. Je vzdálen cca 4 km od Jablonce nad Nisou a 15 
km od Liberce. Obec tak má dobrou dostupnost do této aglomerace s širokou nabídkou zaměstnání, občanské 
vybavenosti a služeb. Dopravní spojení umožňuje silnice I. třídy č. 14 v údolí Lužické Nisy. Jindřichov leží na jižním 
úpatí chráněné krajinné oblasti Jizerské Hory. Třebaže je obec v blízkosti okresního města Jablonce, tak si zachovává 
své klidné prostředí obklopené okolní přírodou. Krajinný reliéf zde předurčil charakter osídlení typický pro oblast 
Jizerských hor. Původní zástavba zde vznikala převážně v úzkém pásu podél páteřní silnice III. třídy převážně 
rovnoběžně s komunikací a vrstevnicemi. Zástavba je v nepravidelných odstupech bez uličních čar. Z hlediska 

struktury zástavby je území v současné době tvořeno volnou zástavbou rodinných domů, rekreačních objektů a 
několika penzionů. Jižní část řešeného území je loukou s výskytem vzrostlé náletové zeleně, a to zejména na 
svažitější části směrem od silnice k vodoteči. Vodní tok je spolu s údolní nivou významným krajinným prvkem 
chráněným ze zákona. Severní část řešeného území je v současnosti loukou, která je od sousedícího pozemku bývalé 
skládky TKO oddělena pásem vzrostlé zeleně. Ve střední části lokality A10 se nachází stávající rekreační objekt se 
zahradou. 

3.2 Vymezení řešeného území 
Řešená lokalita A10 se nachází v dolní části Jindřichova nad Nisou. Území bezprostředně navazuje na zastavěné 
území vymezené platným Územním plánem Lučany nad Nisou. Rozsah území je dán vymezením zastavitelné plochy 
A10, která je v Územním plánu Lučany nad Nisou zařazena do ploch obytných - bydlení v rodinných domech - 
rozptýlené BR. Celková rozloha řešeného území je 2,103 ha.  
 
Území je rozšířeno o řešení širších vztahů k ostatním částem území obce, napojení navržených stavebních i 
nestavebních pozemků na silnici III. třídy, řešení technické infrastruktury, vymezením plochy veřejného prostranství 
apod. Při návrhu je zohledněna poloha a vliv bývalé skládky TKO, která se nacházela na pozemku parc. č. 1151/3.   

3.3 Vlastnická struktura  
Lokalita A10 v k. ú. Lučany nad Nisou je dle stavu KN z 12. 6. 2019 tvořena pozemky: 
parc. č. 1135  trvalý  travní porost SJM Soukup Milan Mgr. a Soukupová Kateřina 
parc. č. 1151/1  orná půda  Augusta Pavel, Augusta Zdeněk, Dytrychová Markéta 
parc. č. 1151/3  trvalý  travní porost Augusta Pavel, Augusta Zdeněk, Dytrychová Markéta 
parc. č. 1151/4  trvalý  travní porost Mervartová Monika 
parc. č. 1157/7  trvalý  travní porost Marko Ladislav 
parc. č. 1157/8  trvalý  travní porost Kirica Matej MUDr. 
parc. č. 1157/9  trvalý  travní porost Město Lučany nad Nisou 
st. parc. č. 267/2  zast. plocha a nádvoří Mervartová Monika 
 
Katastrální mapa s vyznačením lokality A10 
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4 PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ, 

Lokalita se nachází ve třetí zóně CHKO Jizerské Hory a má dosud krajinný ráz a strukturu osídlení typické pro celou 
oblast. Tyto hodnoty a charakter území by navrhovaná urbanizace neměla negativně ovlivnit. Je však třeba 
respektovat požadavky zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska 
ochrany hodnot a charakteru lze území rozdělit do dvou částí – severní a jižní. 

4.1 Severní část  
Tato část je vymezena několika pozemky. Pozemek ppč. 1151/1 je v katastru nemovitostí (KN) veden jako orná půda, 
pozemky ppč. 1151/3, 1151/4, 1157/7, 1157/8, 1157/9 jako trvalý travní porost, na st. p. č. 267/2 stojí stavba pro 
rodinnou rekreaci č. e. 36. Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny nejsou na pozemcích v současné době 
evidovány přírodní biotopy. Jedná se luční porosty ve svahu, jejich zastavitelnost je omezena vedením VN a NN 
podél komunikace. Na ppč. 1151/3 a při severním okraji ppč. 1157/7 se nachází vzrostlá nelesní zeleň. Na ppč. 
1151/3 je evidovaná bývalá skládka TKO, zasahující do lesního porostu. 

4.2 Jižní část 
Tato část je vymezena pozemkem ppč. 1135 v k. ú. Jindřichov nad Nisou, který je v KN veden jako trvalý travní 
porost. V jeho západní části je údolní niva s místní vodotečí, která zde má několik ramen, a ojedinělou nižší nelesní 
zelení. Vodní tok a údolní niva jsou podle § 3 písm. b) zákona významné krajinné prvky, tedy ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její 
stability. Podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Ve 
východní části se zdvihá prudký svah ke komunikaci, porostlý vzrostlou nelesní zelení. Pozemek je terénně složitý s 
výškovým rozdílem až 14 metrů v severní části. Ve střední části je patrná bývalá cesta, dnes zatravněná. Na pozemku 
jsou v současné době evidovány přírodní biotopy pozemku - v údolní části mozaika nevápnitých mechových slatinišť, 
vlhkých pcháčových luk a vlhkých tužebníkových lad, tedy výrazně zamokřený charakter pozemku s přirozeným 
vodním režimem, ve svažité části se jedná o podhorské až horské smilkové trávníky, tedy sušší biotopy. Z hlediska 
vodního režimu a situování v údolní nivě je přírodně cenná zejména mozaika biotopů v údolní části. Z výše 
uvedeného vyplývá, že vodní tok a údolní nivu lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k 
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.  
V údolní nivě nelze provádět stavební činnost, zpevněné plochy, opěrné zdi a terénní úpravy, které by narušily její 
ekologicko-stabilizační funkce. Lze provádět pouze takové činnosti, které zlepší přírodní funkce území (vodní režim, 
ekologickou stabilitu, apod.).  
Před jakýmikoli úpravami údolní nivy a vodního toku je třeba provést hodnocení podle § 67, odst. 1 zákona: 
 „Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly 
dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté zákona (díle jen „investor“), je povinen předem zajistit na 
svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. V případě pochybností o 
závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může ten, kdo jej zamýšlí uskutečnit, 
požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko k 
závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 
Součástí hodnocení podle věty první je návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na 
obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Náležitosti hodnocení stanoví 
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.“  
§ 67, odst. 3 „Hodnocení podle odstavce 1 je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska 
podle tohoto zákona. Hodnocení investor předloží také v elektronické podobě.“  
§ 67, odst. 4 „Vyplyne-li z tohoto zákona, z jiných právních předpisů nebo z výsledku hodnocení podle odstavce 1 
potřeba zajištění přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo 
náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. Rozsah a nezbytnost těchto 
opatření stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona.“  
Terénní průzkum pro hodnocení musí být proveden ve vegetačním období - květen až červenec. 
 
Doplnění území drobnými objekty rodinných domů s předepsanými regulativy, ponechání velké části území 
v přírodním charakteru vytváří podmínky pro ochranu a kultivaci hodnot území. 
 

5 OBECNÉ ZÁSADY REGULACE ÚZEMÍ DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU 

V souladu s platnými vyhláškami jsou závazné regulativy a limity využití území specifikovány výkresovou a textovou 
částí. Základním regulativem je rozvržení na plochy zastavitelné a nezastavitelné. 
• Plochy nezastavitelné – jedná se o údolní nivu potoka, která je významným krajinným prvkem a dále o plochy 

vymezené ochrannými pásmy lesa, vodního toku a inženýrských sítí. Nezastavitelné plochy tak zasahují i do 
částí parcel a omezují možnost jejich zastavění stavbami. 

• Plochy zastavitelné – plochy určené k zastavění vymezují zastavitelnost jednotlivých parcel. Jednotlivé stavby 
lze umísťovat v rámci tohoto vymezení.  

5.1 Podmínky pro využití pozemků dle platného územního plánu 
Podmínky plošného a prostorového uspořádání využití Ploch obytných – bydlení v rodinných domech - rozptýlené 
BR: 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BR 

5.1.1 Hlavní využití: 
• bydlení v rodinných domech. 

5.1.2 Přípustné využití: 
• související stavby, zařízení a využití území, odpovídající rodinnému bydlení, 
• stavby, zařízení a využití území pro individuální rekreaci, 
• související dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území, 
• související drobné občanské vybavení - maloobchod, ubytování s výjimkou ubytování dočasného, 
• stravování a drobné podnikatelské aktivity v rodinných domech s převládajícím využitím pro trvalé bydlení, 
• další zařízení nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, 

sloužící zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 
• veřejná prostranství, 
• vodní plochy a toky, 
• zeleň veřejná, soukromá, izolační, 
• v případě pronajímání části objektu pro individuální ubytování musí být plochy pro odstavování vozidel 

součástí příslušné zastavitelné plochy. 

5.1.3 Podmínečně přípustné využití: 
• drobná a řemeslná výroba a skladování, výrobní a nevýrobní služby, chov hospodářského 

  zvířectva a pěstitelská činnost za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
  vymezené ploše a nenaruší a neomezí ostatní funkce ve svém okolí, 

• ke každému hlavnímu objektu je možno vybudovat pouze jeden vedlejší objekt (doplňkovou stavbu), 
• u novostaveb je za hlavní objekt považován rodinný dům do max. 180 m2 zastavěné plochy. 

5.1.4 Nepřípustné využití: 
• jiné využití než uvedené jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné, 
• dočasné ubytování, 

 zejména: 
• stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nejsou s bydlením 

slučitelné, 
• objekty vyžadující nákladovou dopravní obsluhu nebo vyvolávající zvýšenou intenzitu dopravní obsluhy nad 

míru obvyklou v obytné zástavbě – samostatná ubytovací, stravovací nebo maloobchodní zařízení, 
• objekty hromadné rekreace a všechna další funkční využití i zde nevyjmenovaná, 
• rekreační a zahradní chaty. 

5.1.5 Podmínky prostorového uspořádání: 
• hmotové řešení nové výstavby nesmí vybočovat zásadním způsobem z kontextu řešení staveb v okolním 

prostředí, 
• novostavby či přestavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou 

strukturu blízké zástavby, a to zejména při umístění na pozemku, 
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• u novostaveb max. podlažnost: 1 nadzemní podlaží + podkroví, 
• u stávajících objektů překračujících stanovený regulativ podlažnosti bude respektována podmínka 

nezvyšovat dále počet podlaží, 
• stavby na sousedních pozemcích na sebe nesmějí stavebně navazovat. 
• Kp: max.20% - z toho hlavní objekt nejvýše 180 m2. 

  (Kp = koeficient zastavění = poměr výměry všech částí příslušné plochy zastavěných nadzemními  stavbami 
včetně ploch zpevněných a bazénů k celkové výměře zastavitelné části pozemku. 

• minimální velikost stavebního pozemku je 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. 

5.2 Lokální podmínky: 

 

5.2.1 Bývalá skládka komunálního odpadu 
Na pozemku parc. č. 1151/3 byla v minulosti skládka TKO. Její průzkum byl proveden firmou INGEO s.r.o. v roce 
2000, kdy již byla skládka delší dobu nevyužívaná. V říjnu 2019 byl průzkum aktualizován (viz dokladová část) a 
potvrdil výsledky původní. Jednalo se o skládku malého rozsahu, bezvýznamnou, překrytou velkou vrstvou inertního 
materiálu. Výsledek průzkumu nezjistil kontaminaci povrchových ani podzemních vod. Nebyl zde zjištěn vývin 
bioplynu. V závěru průzkum konstatuje, že podzemní voda vyhovuje limitům A, tzn. Přirozenému pozadí a povrchová 
voda vyhovuje nař. vlády č. 82/1999. Z uvedených závěrů vyplývá, že bývalá skládka neovlivňuje kvalitu životního 
prostředí. Přesto je celý pozemek 1151/3 vymezen jako nezastavitelný a to zejména proto, že je prakticky celý 
v ochranném pásmu lesa.    

6 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Při řešení je nutno respektovat ustanovení obecně závazných předpisů a norem.  Odchýlení od norem je možné 
pouze ve zvláště odůvodněných případech a se souhlasem dotčených orgánů. 
Návrh respektuje veškeré trasy inženýrských sítí a ochranná a bezpečnostní pásma, která se řešeného území týkají 
• vedení el. energie 35 kV (ochranné pásmo 7m) 
• III. zóna CHKO Jizerské hory, 
• významný krajinný prvek – vodní tok a údolní niva 
• ochranné pásmo vodního toku (6 m) 
• ochranné pásmo lesa redukované na 25 m (po dohodě s OŽP Jablonec n. N.) 
• ochranné pásmo hřbitova (standardní OP 100 m) je splněno  
• místní komunikace III. třídy v zastavěné části obce ochranné pásmo nemá 
• území s archeologickými nálezy se zde nenachází 

7 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  

Studie vymezuje plochy zastavitelného území – jako obytné území pro výstavbu rodinných domů doplněné o plochy 
veřejné zeleně rozptýlené a liniové. Dosud nezastavěné území je urbanisticky doplněné o bydlení formou 
izolovaných rodinných domů charakteru vhodného do Chráněné krajinné oblasti Jizerské Hory. Navrhovaná 
zástavba v souladu s územním plánem tak propojuje a zceluje dosud rozdělené části obce.  Západní část řešeného 
území je ponechána v přírodním charakteru a vytváří přechod do krajiny. Území je díky konfiguraci terénu logicky 
rozdělené na dvě části. 

7.1 Návrh parcelace 
Navrhovaná parcelace maximálně respektuje stávající majetkoprávní uspořádání území, které je upraveno pouze 
v minimálním rozsahu a detailech tak, aby bylo možné realizovat navrhovanou koncepci. Tyto majetkoprávní 
úpravy se týkají zejména prostorových nároků na komunikace podle současných norem a standardů. Prostor mezi 
zastavitelným územím a silnicí je vymezen pro veřejnou zeleň, plnící funkci veřejného prostranství a funkci 
ochrannou. Tento pás veřejného prostranství bude oddělen z jednotlivých parcel. Rozparcelování poz. parc. č. 1135 
umožňuje jeho rozdělení na tři samostatné stavební parcely.  

7.2 Velikost a regulace zastavitelnosti parcel  
Základní parametry jsou předepsané územním plánem (viz kap. 5.1.5) a ostatními zákonnými a normovými 
požadavky. Stavební parcely mají předepsanou minimální velikost 1500 m2. Koeficient zastavění je max. 20% včetně 
doplňkových staveb a zpevněných ploch.  

7.3 Umístění na pozemku – zastavitelná plocha 
Zastavitelná plocha vyznačená ve výkresové části vymezuje možné umístění stavebních objektů s ohledem na 
urbanistickou koncepci, krajinné a morfologické podmínky, vazbu na páteřní komunikaci a v některých případech 
ochranná pásma. Ve výkresech je naznačené ideální umístění a přibližný půdorysný tvar domů. Detailní umístění 
bude předmětem projektové dokumentace jednotlivých domů. Vzhledem k rozdílnému charakteru obou částí 
lokality A10 je přípustné, aby zejména v jižní (spodní) části byly domy řešeny individuálně vzhledem k obtížnému 
osazení do různě strmého svahu. 

7.4 Jižní (spodní) část lokality 
Jižní část je komplikovaná terénním profilem. Terén podél okraje komunikace prudce klesá do údolní nivy místní 
vodoteče. Koncept respektuje konfiguraci terénu. Navrhované rodinné domy jsou osazeny co nejblíže ke hraně 
svahu podél páteřní silnice. Mezi silnicí a hranicemi parcel je ponechán cca 5 m široký pás veřejné zeleně, který 
bude tvořit protihlukovou a vizuální clonu pro novou zástavbu. Pás umožní vedení inž. sítí a umístění parkovacích 
stání. Domy jsou zasazeny do svahu přibližně rovnoběžně s vrstevnicemi. Terénní úpravy svahu spojené s osazením 
domů by měly být pokud možno nenásilné, s minimalizací opěrných stěn. Trojice domů vytváří skupinu podle 
jednotné koncepce (detailně viz kap. 8.1.). Nejproblematičtější je umístění domů č.1 a č.2 ve spodní části.  
• RD č. 1 
Zastavitelná plocha parcely i orientační umístění hlavní hmoty domu je v místě stávající lesní cesty vedené šikmo 
svahem k údolní nivě. Přístup od silnice je touto cestou. Dvě parkovací stání jsou umístěna na terénu v pásu zeleně 
(veřejné prostranství). Garážové stání bude řešeno individuálně v rámci dalšího stupně PD buď jako součást hlavní 
hmoty nebo jako samostatná doplňková stavba. Vzhledem k svažitosti terénu je možné umístit garáž do úrovně 
suterénu. 
• RD č. 2 
Pro umístění domu je vymezena zastavitelná plocha umožňující osazení ve svahu. Přístup od silnice je terénním 
schodištěm. Dvě parkovací stání jsou umístěna na terénu v pásu zeleně (veřejné prostranství). Garážové stání bude 
řešeno individuálně v rámci dalšího stupně PD buď jako součást hlavní hmoty nebo jako samostatná doplňková 
stavba. Vzhledem k svažitosti terénu je možné umístit podlahu garáže do úrovně odlišné od podlahy přízemí RD tak, 
aby sklon polorampy byl v limitu (17%). 
• RD č. 3 
Dům v horním pozvolnějším sklonu svahu je již v příznivější poloze. Jeho umístění na parcele a parkování je řešeno 
obdobně jako u domů 1 a 2. 
 
Navržené řešení jižní části se třemi RD splňuje podmínky územního plánu pro tuto lokalitu. Je s rezervou splněna 
velikost parcel i hmotové řešení domů. Osazení do prudkého svahu je samozřejmě v mnoha ohledech 
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problematické, ale je řešitelné. V rámci územní studie jsou stanoveny základní parametry pro umístění domů. 
V dalším stupni projektové dokumentace bude třeba citlivě dořešit detaily osazení včetně terénních úprav a 
architektonických detailů v souladu s požadavky AOPK CHKO Jizerské Hory.  
 
Spodní část svahu zůstane ozeleněná a údolní niva není výstavbou dotčena. 
Drobný potok v údolní nivě nemá jasně vymezené koryto a zejména v době jarního tání dochází k rozlivu a změnám 
koryta. Niva zůstává nezastavitelná a studie zde počítá pouze s minimálními krajinářskými úpravami, které budou 
blízké přírodnímu charakteru území. Vzrostlá, převážně náletová zeleň bude v nutném rozsahu odstraněna.  

7.5 Severní (horní) část lokality 
Výše položená severní část je od spodní jižní části oddělená nezastavitelným pásem, který je vymezen ochranným 
pásmem lesa. Zastavitelná část je pro výstavbu vhodnější, neboť má jen mírný sklon k jihozápadu. Stávající 
parcelace vytváří pruhy přibližně ve směru vrstevnic a pro umístění domů je tak rovněž příznivá. Zastavitelná plocha 
jednotlivých parcel je omezena ochranným pásmem vzdušného vedení vysokého napětí 35 kV, které je vedeno 
v souběhu s komunikací. Proto jsou domy umístěné dále od této linie. Jsou zde navrženy čtyři rodinné domy, jež 
jsou orientované podélnou stranou šikmo ke komunikaci a jsou z ní i přímo napojené. Jednotná orientace domů 
vychází ze stávající parcelace a vytváří rozvolněnou a pravidelně rytmizovanou kompozici hlavních hmot.   

7.6 Veřejné prostranství 
V souladu s vyhláškou  501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a § 7, odst. 2 jsou v lokalitě 
navržena veřejná prostranství. Jejich celková výměra činí cca 1 580m2. Vzhledem k charakteru celé lokality a 
minimálnímu nárůstu obyvatel počítá návrh s menšími plochami navazujícími na páteřní komunikaci. Plochy budou 
převážně ozeleněné, doplněné plochami pro krátkodobou rekreaci, přístupnými z páteřní komunikace. Proto je 
důležitá úprava vlastní silnice a její doplnění chodníkem, veřejným osvětlením a mobiliářem. Pás veřejného 
prostranství o šířce 3 - 5 m je nezastavitelný s ohledem na trasu vzdušného elektrického vedení vedeného podél 
komunikace. Navržená parcelace je o šířku veřejného prostoru odsazena od stávající katastrální hranice. 

8 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ 

Charakter a velikost rodinných domů by měl respektovat principy doporučené v příručce pro výstavbu v CHKO 
Jizerské Hory (autor Ing. arch. Jana Mejzrová / 2009).  
Tvarové, materiálové a barevné řešení by mělo ctít místní tradiční hodnoty a kvality domů. Návrhy budoucích domů 
je nutné konzultovat na stavebním úřadu, správě CHKO, pořizovatelem a případně se zpracovatelem územní studie. 

8.1 Měřítko a velikost domů 
Základní půdorys domu by měl mít v severní části jednoduchý výrazný obdélníkový tvar v poměru stran 1:1,5 až 2:5 
o maximálních rozměrech 9x16 m. Ve svažité jižní části je půdorys hlavní hmoty limitován rozměry 7,8x16 m 
(zastavěná plocha do 125 m2). Na základní tvar mohou navazovat menší hmoty ve tvaru L, T nebo do kříže. Celková 
zastavěná plocha by tak v souladu s územním plánem měla být maximálně 180 m2. Podlažnost je limitována jedním 
plnohodnotným nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 
Ve svažité jižní části je, vzhledem k výškovému rozdílu, možné uvažovat pro osazení do terénu s částečně 
obnaženým suterénem.  Domy tak mohou mít západní hranu podzemního podlaží usazenou na terén a východní 
hranu zapuštěnou do svahu. Podzemní podlaží tak může mít západní fasádu orientovanou do údolí využitelnou i pro 
obytné místnosti s možností přiměřeně velké venkovní terasy. Suterén by měl být od nadzemního podlaží 
materiálově odlišen. Úroveň nadzemního podlaží s hlavním vstupem se tímto osazením přiblíží napojení na 
komunikaci. Napojení předpokládá vyrovnání výškového rozdílu rampami podle konkrétního osazení jednotlivých 
domů.  
V severní části s mírným sklonem terénu je osazení domů jednodušší a suterény (pokud budou navrženy) by neměly 
vystupovat nad úroveň terénu víc než je polovina výšky podlaží. 
Garážové stání může být součástí hlavní hmoty nebo řešeno jako samostatný doplňkový objekt.  
Výška hřebene hlavní stavby bude maximálně 9m od úrovně 1.NP. 

8.2 Střecha 
U hlavní hmoty domů je předepsána rovnoramenná sedlová střecha o sklonu minimálně 40 stupňů a maximálně 45 
stupňů. Střecha by měla být osazena na proporčně přiměřené nadezdívce cca 1 m a může být doplněna vikýři 
jednoduchých tvarů a detailů, které by rovněž měly odpovídat proporcím celého domu.  

8.3 Materiálové řešení 
Preferovány jsou tradiční materiály. 
• Omítky - na fasádách by se měla uplatňovat hladká omítka ve světlých přírodních odstínech (nevhodné jsou 

výrazně barevné a pastelové odstíny)  
• Dřevo se uplatní ve formě roubení či obkladů buď v kombinaci s omítkou a kamenem nebo jako primární 

materiál celé stavby, dřevěné konstrukce a obklady jsou preferovány v odstínech hnědé, 
• Kámen je vhodný především na podezdívky a obklady, měl by být použit materiál obvyklý v okolí (žula), 

nevhodné je použití imitace kamene z betonových prvků, 
• Střecha - barevnost střešní krytiny by měla být v celé lokalitě sjednocujícím prvkem. Proto je předepsán odstín 

v rozsahu od šedého, tmavě šedého, tmavě hnědého až antracitové šedý.  
• Dveře a okna – velikost otvorů by měla být spíše tradiční, u obytných místností se připouští i větší prosklené 

plochy a francouzská okna. Materiál a barevnost by měly být sladěny s celkovým architektonickým řešením. 
Ochranu před nárazy ptáků do skel je nutné již ve fázi architektonického návrhu řešit buď členěním oken 
(souvislá plocha prosklení by neměla prosklení do 2m2), pevnými žaluziemi nebo povrchově upraveným sklem. 

• Okna v suterénu (podzemní podlaží) budou velikostí a charakterem přizpůsobena místně tradičnímu řešení a 
jejich plocha by neměla překročit ½ plochy stěny suterénu.  

8.4 Doplňkové stavby 
K hlavní obytné stavbě je možné na parcele umístit doplňkovou stavbu, která může sloužit jako garáž, dřevník, dílna, 
sklad a podobně. Doplňková stavba může být pouze jednopodlažní a nesmí konkurovat velikostí a vzhledem stavbě 
hlavní. Použité tvarosloví a materiály by měly korespondovat s hlavní stavbou.  

8.5 Oplocení 
Je vyloučeno oplocení významného krajinných prvků vodního toku a údolní nivy. Neoplocovat pozemky je 
doporučeno v celé lokalitě. Pokud bude oplocení provedeno tak musí respektovat vyhlášku č. 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby: Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit 
charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu 
na pozemní komunikaci. 
Územní studie vylučuje oddělovat jednotlivé pozemky zděným nebo neprůhledným oplocením. Oplocení je 
přípustné pouze průhledné do maximální výšky 1,5 m. Jako nejvhodnější je dřevěný ohradník, případně plaňkový 
plot bez podezdívky s kovovými nebo dřevěnými subtilními sloupky. Pokud budou u vstupu na pozemek umístěny 
pilířky elektro, tak budou řešené materiálově a tvarově jednotně v celé lokalitě a budou výškově korespondovat 
s oplocením.    

9 DOPRAVA 

Dopravní řešení předpokládá napojení celé lokality na stávající páteřní komunikaci III. třídy. Komunikace má 
nezpevněné krajnice a proměnnou šířku 4,5m – 5m. Komunikace by měla být mírně rozšířena a její těleso opraveno 
včetně zpevnění krajnic a asfaltového povrchu. Napojení jednotlivých nemovitostí je uvažováno chodníkovými 
přejezdy. Je nutno dodržet rozhledové trojúhelníky (nevysazovat stromy a keře, umisťovat stavby, oplocení apod. 
vyšší než 0,9m). Podél komunikace je navržen chodník o šířce 1,5m.  
Krátkodobá návštěvnická stání budou umístěná na jednotlivých pozemcích, případně v pásu veřejné zeleně. V jižní 
části bude nutné počítat s atypickým řešením garážového stání uvnitř objektů a úpravou terénu umožňující vjezd a 
vytvoření plochy pro odstavení vozidel. 

9.1 Osobní automobilová doprava 
Navrhovaná výstavba bude mít zanedbatelný vliv na dopravní zátěž IAD. Doprava v klidu bude zajištěna na 
jednotlivých soukromých pozemcích, kde budou pro každý RD 2 parkovací stání. Návštěvnická stání jsou navržena 
podél páteřní komunikace jako součást veřejného prostranství. Výpočet kapacity dle ČSN 736110 a při počtu 
obyvatel v nové výstavbě činí (8 RD x 4 = 32 obyv.) : 20 = 2 PS. 

9.2 Parkování 
Územní plán Lučany nad Nisou nepředepisuje v plochách BR (Plochy obytné – bydlení v rodinných domech) způsob 
řešení parkování ani počet parkovacích stání pro každý RD. Návrh se snaží reálnou potřebu parkování v obtížném 
terénu uspokojivě řešit. V jižní části řešeného území jsou dvě parkovací stání pro každý dům umístěna na terénu v 
pásu zeleně (veřejné prostranství). Plocha pro PS je vytvořena úpravou terénu prudším vysvahováním a případně 
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výstavbou opěrné zídky do výšky max. 1,5 m. V severní rovinatější části je jedno stání pro každý dům v pásu podél 
komunikace a další 2 stání včetně garážového jsou na pozemku. Územní studie nepředepisuje konkrétní řešení 
garážového stání, které bude řešeno individuálně v rámci dalšího stupně PD jako součást hlavní hmoty nebo jako 
samostatná doplňková stavba.  

9.3 Veřejná autobusová doprava 
Jindřichov nemá dostatečnou frekvenci autobusové dopravy (MHD). Návrh předpokládá v souladu se strategickým 
plánem města zlepšení současné situace. Zastávky jsou cca 100 metrů jižně a 40 m severně od řešené lokality, tedy 
v docházkové vzdálenosti.   

9.4 Pěší a cyklistická doprava 
Pro bezpečný pohyb chodců je podél páteřní komunikace navržen chodník, který by měl být postupně dobudován 
v celém Jindřichově. Prostupnost území, zejména pro rekreační účely, je zajištěna rozšířením koridoru veřejné cesty 
v severní části.  

10 KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Důležitou a nedílnou součástí návrhu jsou krajinářské úpravy a rámcové doporučení pro zahradní úpravy. Celé 
řešené území by mělo být řešené podle jednotného konceptu. 

10.1 Terénní úpravy 
Pro výstavbu v jižní části budou nutné terénní úpravy pro osazení domů do prudkého svahu. Takové umístění bylo 
v sevřených horských údolích běžné i dříve. Terénní úpravy předpokládají v nutném rozsahu vytvoření teras a nové 
vymodelování okolí staveb. Tyto úpravy by měly být pokud možno co nejpřirozenější, bez výrazných a vysokých 
opěrných zdí. Maximální výška opěrných stěn je 1 metr a jejich délka minimalizována. Pro viditelné části opěrných 
zdí není přípustné použít betonové prefabrikované prvky. 

10.2 Údolní niva a potok 
V údolní nivě není koryto potoka stabilizované a voda se při větších stavech volně rozlévá a vytváří další ramena. 
Návrh zachovává údolní nivu a potok jako cenný přírodní prvek. V případě realizace úprav, které by mohly narušit 
ekologicko-stabilizační funkci vodního toku nebo údolní nivy je nezbytné provést hodnocení podle § 67 zákona a to 
ve vegetačním období – květen až červenec. K těmto úpravám je třeba si podle § 4 odst.2 zákona opatřit závazné 
stanovisko AOPK ČR. 

10.3 Zeleň 
Celá lokalita je obklopena vzrostlou zelení, která prostupuje i dovnitř území. Tento charakter by měl být zachován a 
podpořen i při budoucím využití pro výstavbu rodinných domů. Stávající vzrostlá zeleň bude maximálně 
respektována. Na svahu bude muset být odstraněna část zeleně pro nové rodinné domy. Po jejich výstavbě budou 
svahy nově osázeny druhově vhodnými stromy. Pás podél komunikace bude doplněn výsadbou stromořadí, které 
propojí tak celé území. Preferovány jsou tradiční místní druhy listnatých stromů.      

10.4 Soukromé zahrady 
Zatravnění pozemků a výsadba zeleně jsou doporučeny původními místními travinami, okrasnými rostlinami a 
dřevinami. V severní části je možné vysazovat ovocné dřeviny ve formě vysokokmenu do pravidelného rastru 
(ovocný sad), účelové pěstování ovoce apod. 

11 NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

11.1 Kanalizace 
Řešení odvodu splaškových vod a zásobování pitnou vodou musí být v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. O 
vodovodech a kanalizacích. Pro návrh likvidace srážkových a přečištěných odpadních vod byl zpracován 
hydrogeologický posudek. 

11.1.1 Likvidace splaškových vod 
Lokalita není napojena na kanalizaci. Kanalizační stoka je zakončena cca 525 m od spodní části území. Jelikož město 
ani v územním plánu nepočítá s prodloužením kanalizace, tak návrh řeší likvidaci odpadních vod lokálními čistírnami 

odpadních vod. Odpadní vody budou přečištěny v domovní čistírně odpadních vod (ČOV) s odpovídající účinností. Po 
přečištění budou odpadní vody infiltrovány do horninového profilu. Geologické podmínky jsou vhodné pro zřizování 
infiltračních drénů. Množství odpadních vod nebude mít vliv na bývalou skládku vzhledem k dostatečné vzdálenosti 
od této lokality.  
Průměrná denní produkce odpadních vod Qd=395 l/den. 

11.1.2 Likvidace dešťových vod 
Srážkové vody ze střechy projektovaného domu (130 m2) budou odváděny do akumulační nádrže, odkud budou 
využívány pro zálivku zahrady nebo pro potřeby užitkové vody v domě. Vody z okolních zpevněných ploch (parkovací 
stání, pochozí zpevněné plochy) budou přetékat na okolní zatravněný terén, kde budou přirozeně vsakovat do 
horninového profilu. Nevyužité vody budou odváděny do vsakovacího objektu. Pro stanovení velikosti odtoku 
srážkových vod se pro plochu střechy rodinného domu uvažuje odtokový koeficient 1,0. Celková redukovaná 
odvodňovaná plocha činí cca 130 m2. Dle ČSN 759010 je stavba hodnocena jako „nenáročná“ (kap. 4.2). Objem 
srážkových vod se stanoví dle tab. A.1 pro adekvátní stanici, výpočet se provede pro všechny uvedené doby trvání 
deště (s periodicitou 0,2 rok-1). Z vypočtených hodnot se pro dimenzování zasakovacího systému vybere největší 
objem. V ČSN 759010 je nejbližší uvedená srážkoměrná stanice Mšeno, pro kterou jsou srážkové úhrny uvedeny v 
tabulce č. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z níže uvedeného výňatku z vyhlášky 501/2006 Sb. vyplývá, že při umisťování objektů do území vymezeného 
lokalitou „A10“ dle požadavků ÚP obce je splněna podmínka pro přirozené vsakování dešťových vod na jednotlivých 
parcelách. Pozn.: Vyhláška č. 501/2006 Sb. (§ 21 Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci) stanovuje, že 
„vsakování dešťových vod na pozemcích pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné 
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného a bytového domu 
0,4.“ 
Dále je třeba zajistit odvod dešťových vod z nově rozšiřované páteřní komunikace. Jako přirozené řešení se jeví 
svedení vod do vsakovacích zařízení mimo stavební parcely území. Odtud mohou být v případě naplnění svedeny do 
potoka. 
Stavební pozemky dle ÚP Lučany nad Nisou v ploše A10 mají pro RD koeficient zastavění max. 0,2 (tj. 20 % 
zastavitelné plochy). Pro 8 RD při ploše střechy 1 RD 200 m2 (včetně příslušenství), je celková plocha 1 440 m2. 
Koeficient odtoku pro střechy je 0,9. 
Intenzita srážkových vod pro 15 minut je 143 l/s. ha, pro 1 RD tedy 25,74 l/s. V rámci jednotlivých stavebních 
pozemků bude toto množství v maximální míře zasakováno prostřednictvím nezpevněné části těchto pozemků (IVP). 

11.2 Zásobování  pitnou vodou 
V lokalitě není zaveden veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou bude řešeno z individuálních vrtaných studní. 
Odběr podzemní vody bude omezen pouze pro zajištění potřeb jednotlivých domácností. Nedoporučuje se zřizování 
automatických zavlažovacích systémů. Zásobení vodou bude zajištěno bez významnějšího vzájemného ovlivnění 
nově projektovaných zdrojů nebo ovlivnění zdrojů stávajících. Návrh rozmístění zdrojů je uveden ve výkresové části. 
Realizace studní podléhá vodoprávnímu řízení. Je nutné dodržet podmínky vyhl. č. 501 / 2006 Sb., § 24a (Studny 
individuálního zásobování vodou). 
(1) Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna“) musí být situována v prostředí, které není zdrojem 
možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost 
sousedních studní. 
(2) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného  zdroje znečištění 
pro málo prostupné prostředí takto: 
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a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m, 
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomoc. budově 7 m, 
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodář. zvířat 10 m, 
d) veřejné pozemní komunikace 12 m, 
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m. 
(3) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného  zdroje znečištění 
pro prostupné prostředí takto: 
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m, 
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pom. budově 20 m, 
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospod.  zvířat 25 m, 
d) veřejné pozemní komunikace 30 m, 
e) individuální umýv. plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40m. 
Je doporučeno k jednotlivým RD zbudovat domovní čističky odpadních vod a vsaky, umístěné v dostatečných 
vzdálenostech od studní a vodoteče. Konkrétní umístění bude spojeno s povolovacím řízením daného RD. Možnost 
konečné likvidace vyčištěných odpadních vod na pozemku bude vždy podpořena hydrogeologickým posudkem. 
 
11.2.1 Spotřeba vody 
Směrné číslo roční spotřeby vody pro rodinný dům osídlený 4 osobami včetně spotřeby spojené s očistou okolí 
domu (Zákon 274/2001 Sb., ve znění Vyhl. 48/2014 Sb.) je pro standardně vybavený rodinný dům 144 m3/rok.  

11.3 Zásobování  elektrickou energií 
Nová výstavba bude napojena ze stávajícího napětí VN 35kV, které je vedeného přímo přes lokalitu. Zhruba 60m 
jižně od řešeného území je umístěna stávající stožárová distribuční stanice ČEZ 35/0,4 kV.  Pro zásobování 
navržených rodinných domů bude využito výše uvedené trafostanice. Pro vyvedení výkonu do nově postavené sítě 
nízkého napětí bude nutno provést výměnu rozvaděčů. Velikost transformátoru pro pokrytí příkonu spotřeby ve výši 
120 kW bude řešit společnost ČEZ. Nadzemní vedení NN do 1kV vedené v souběhu s komunikací je navrženo jej 
v souvislosti s novou výstavbou, rozšířením komunikace a vybudováním chodníku nahradit podzemním vedením 
zásobujícím nové objekty. Každý z rodinných domů bude samostatným odběrným místem. Technické podmínky 
připojení sdělí provozovatel sítě (ČEZ Distribuce) na základě podané žádosti o připojení nového odběrného místa. 
Rozvod nízkého napětí zde bude kabely 3 x 240 + 120 AYKY. Před každým objektem bude pilíř skříně rozpojovací 
(PSR), do kterého bude kabelový rozvod zasmyčkován a ze kterého bude objekt napojen. Výše uvedené úpravy 
distribuční soustavy budou provedeny na základě podání žádosti a uzavření smlouvy o připojení. 

11.4 Veřejné osvětlení  
Zajišťuje bezpečnost a přehlednost veřejného prostoru v noci. Je vhodné pracovat s úspornými zdroji  osvětlení a 
takovými typy svítidel, která nevytváří světelný smog. Rozvod veřejného osvětlení bude proveden kabelem CYKY 4 x 
10 mm2 a po celé délce bude uložen do kopoflexu Φ 63 mm. Ve vzdálenosti 35 m budou umístěna svítidla o výkonu 
50 – 70 W na stožárech OSV.05. 

11.5 Slaboproudé rozvody  
Vybavení jednotlivých objektů telefonickým zařízením, internetovým připojením a kabelovou televizí bude řešeno 
individuálně na základě požadavků vlastníků. V jednotlivých případech připojení RD k síti elektronických komunikací 
je nutné postupovat dle zákona č. 127/2005 Sb. ve znění platných prováděcích předpisů. Nad územím prochází trasa 
radioreléového paprsku, která nebude novou zástavbou dotčena. 

11.6 Nakládání s odpady 
Tuhý komunální odpad bude ukládán do nádob umístěných na vlastním pozemku jednotlivých RD. Nádoba bude 
umístěna vedle pilířku elektrorozvodné skříně (pokud je u hranice pozemku) a přístupná pro odvoz. Způsob likvidace 
tříděného odpadu bude upřesněna podle požadavků města Lučany nad Nisou. Nádoby na tříděný odpad budou 
umístěny na společném stanovišti odděleném zástěnou. Svoz směsného komunálního i tříděného odpadu bude 
páteřní komunikací.  
 
 

12 BILANCE ÚZEMÍ 

 
Územní studie A10 - bilance ploch   
parcela / dům č. celková plocha /m² zastavitelná plocha / m² 

1 3 077 330 
2 2 508 330 
3 2 518 300 
4 2 498   
5 2 281 437 
6 2 112 442 
7 2 225 425 
8 2 133 489 

celkem 16 854  - 
      

veřejná zeleň 1 080   
chodník 500   
celkem 1 580   

 

13 ETAPIZACE 

Etapizace není, vzhledem k malému rozsahu budoucí výstavby, stanovena. 

14 POUŽITÉ PODKLADY 

Územní studie A10 je zpracována a pořízena na základě těchto územně plánovacích dokumentací a územně 
plánovacích podkladů: 
• Územní plán Lučany nad Nisou vydaný Zastupitelstvem města Lučany nad Nisou, který nabyl účinnosti dne 11. 

11. 2016 (projektant Ing. arch. Jiří Vít, Ateliér CON.TEC, Praha). 
• Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválená usnesením vlády ČR ze dne 15. 

dubna 2015. 
• Politika architektury a stavební kultury ČR, schválená usnesením vlády ČR dne 14. ledna 2015. 
• Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, vydané Zastupitelstvem Libereckého kraje, datum nabytí 

účinnosti 22. 1. 2012. 
• Územně analytické podklady Libereckého kraje, 3. úplná aktualizace – 2015  
• Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, 4. úplná aktualizace – 2016, 
• Výpis ze Systému evidence kontaminovaných míst (14. 8. 2000 – neaktuální) 
• Aktualizovaný průzkum TKO Jindřichov (SEKM3 / 10/2019) 
• Hydrogeologický průzkum (Hydrogeo Soukup s.r.o. / 12/2019) 

15 DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE PRO DALŠÍ KROKY 

15.1 administrativně-legislativní opatření: 
• Při návrhu konkrétních rodinných domů vyžadovat splnění regulatorních prvků této ÚS a konzultování 

projektu již v počáteční fázi se stavebním úřadem, oddělením územního a strategického plánování Magistrátu 
města Jablonec nad Nisou a zpracovatelem územní studie 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR upozorňuje, že její vyjádření sice není závazné, ale územní studie je 
podkladem pro parcelaci pozemků a navazující povolování domů, ke kterým bude AOPK ČR vydávat závazná 
stanoviska podle § 44 odst. 1, § 12 odst. 2 a v případech dotčení významného krajinného prvku podle § 4 odst. 
2 zákona. V případě, že územní studie nebude respektovat výše uvedené, povinnosti vyplývající ze zákona 
budou přeneseny na budoucí investory.  

• Při posuzování konkrétních záměrů bude AOPK ČR postupovat dle vlastních pravidel, která vycházejí z 
charakteru tradiční zástavby. 
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• úprava majetkoprávních vztahů – nová parcelace umožní výstavbu, možnost pro rozšíření komunikací a 
technické infrastruktury 

15.2 investiční opatření - vybudování technické infrastruktury: 
• rozšíření páteřní komunikace, oprava povrchů, nový chodník (veřejná investice) 
• úprava pásu veřejného prostranství (veřejná investice) 
• nové veřejné osvětlení (veřejná investice) 
• napojení na elektrickou energii (investice ČEZ) 

16 ZÁVĚR 

Územní studie navrhuje v lokalitě A10 celkem 8 rodinných domů. Nová parcelace respektuje ve velké míře stávající 
majetkoprávní uspořádání. Navrhované rodinné domy, jejich hmotové a architektonické řešení by měly respektovat 
charakter osídlení v podhůří Jizerských Hor. Navrhované úpravy vyvolané budoucí výstavbou by neměly změnit ráz a 
hodnoty území. Studie byla ve fázi rozpracovanosti prokonzultována s městem Lučany nad Nisou, vlastníky 
pozemků, dotčenými orgány a správci jednotlivých sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
  
Územní studie je pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a v odpovídající podrobnosti. Po schválení 
a zanesení této územní studie do evidence územně plánovací činnosti bude územní studie sloužit stavebnímu úřadu 
v Lučanech nad Nisou jako podklad pro správní rozhodování v území. Tj. pro řízení o dělení pozemků a umísťování 
staveb a inženýrských sítí v lokalitě, dle jednotlivých ustanovení stavebního zákona, především k definování 
základních prostorových a kapacitních limitů pro obytnou výstavbu.  
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