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Úvod 

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), a ve spolupráci 
s určeným zastupitelem předkládá orgán územního plánování (dále jen „OÚP)“ jako pořizovatel 
územně plánovací dokumentace města Lučany nad Nisou návrh Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Lučany nad Nisou (dále jen „návrh Zprávy“).  
 
Územní plán Lučany nad Nisou (dále jen ÚP Lučany nad Nisou) byl v souladu se stavebním 
zákonem formou opatření obecné povahy vydán Zastupitelstvem města Lučany nad Nisou dne 
13.10.2016 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 11. 11. 2016 a řeší tři 
katastrální území – Lučany nad Nisou, Horní Maxov a Jindřichov nad Nisou. 
 
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování, odd. územního 
plánování, jako pořizovatel územního plánu příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Lučany nad Nisou za 
období 2016 – 2022. 
 
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lučany nad Nisou bude projednán s dotčenými orgány a ostatními 
účastníky přiměřeně ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona. Na základě výsledku 
projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zprávy upraví a Zprávu o 
uplatňování Územního plánu Lučany nad Nisou za období 2016 – 2022 předloží Zastupitelstvu 
města Lučany nad Nisou ke schválení.  
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A. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ 
KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
 

A.1.  VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČANY 
NAD NISOU 
Rozvojové potřeby obce jsou zahrnuty v platném ÚP Lučany nad Nisou a doposud nebylo nutné 
přistoupit k pořízení změny této územně plánovací dokumentace. Předpokládá se, že na základě 
projednané Zprávy o uplatňování ÚP Lučany nad Nisou vyplyne potřeba pořízení Změny č. 1 ÚP 
Lučany nad Nisou. 
 

A.1.1. ZMĚNA ÚP LUČANY NAD NISOU  
 
Změna č. 2  
Změna č. 2 ÚP Lučany nad Nisou byla zahájena na návrh investora. Návrh na pořízení Změny č. 
2 byl schválen ZM Lučany nad Nisou dne 17.6.2021 s tím, že bude projednána zkráceným 
postupem. Veřejné projednání se konalo se dne 11.7.2022. Změna č. 2 byla vydána 24.11.2022 a 
nabývá účinnosti 17.12.2022. 
Obsahem Změny č. 2 ÚP Lučany nad Nisou byla úprava doporučeného maximálního počtu 
rodinných domů v zastavitelné ploše 37b na pozemku p.č. 2416/2 v k.ú. Lučany nad Nisou ze 
stávajících 3 na 6 novostaveb rodinných domů. Max. počet RD společný pro lok. 30, 37b a 38 je 
tedy 8 RD. Změna se týká pouze textové části územního plánu. 
 
Schválené návrhy na změnu, u kterých zatím nebyla zahájena změna ÚP Lučany nad Nisou  
OÚP eviduje následující podněty na změnu ÚP Jablonec nad Nisou, které byly ZM Lučany nad 
Nisou schváleny, ale u kterých zatím nebyl zahájen proces změny: 

1) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy lesní (NL) na Plochy obytné – 
bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 540/11 k.ú. Lučany nad Nisou 
z důvodu využití jako zázemí domu č.p. 595 (usn.č. 95/2021) 

2) Opětovné zařazení pozemku p.č. 1185/1 k.ú. Jindřichov nad Nisou do zastavitelných Ploch 
obytných – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňujících stavbu RD, a to 
z důvodu nepřevzetí zastavitelné plochy pro bydlení z předchozího ÚPNSÚ Lučany nad 
Nisou do nového ÚP Lučany nad Nisou (usn. č. 162/2017). 

3) Opětovné zařazení pozemku p.č. 2334/5 k.ú. Lučany nad Nisou do zastavitelných Ploch 
obytných – bydlení v rodinných domech (BV) umožňujících stavbu RD, a to z důvodu 
nepřevzetí zastavitelné plochy pro bydlení z předchozího ÚPNSÚ Lučany nad Nisou do 
nového ÚP Lučany nad Nisou (usn. č. 159/2017). 

4) Určit zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR), lok. 
2.24, pro 2 rodinné domy jako v ÚPNSÚ Lučany nad Nisou, aby bylo možné umístit na 
pozemku p.č. 1183/2 v k.ú. Jindřichov nad Nisou RD (usn. č. 158/2017). 

5) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na stabilizovanou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) 
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pozemku st.p.č.256/2 k.ú. Jindřichov nad Nisou v souladu se skutečností (usn. č. 
161/2017). 

6) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na zastavitelné plochy Občanské vybavení sport a tělovýchova (OS) na pozemku p.č. 
1157/4 v k.ú. Jindřichov nad Nisou a změna funkčního využití ze stávající kategorie 
Občanské vybavení - sportovní plochy (OP) na zastavitelné plochy Občanské vybavení - 
sport a tělovýchova (OS) na části pozemku p.č. 1157/2 v k.ú. Jindřichov nad Nisou 
umožňující realizaci zpevněného parkoviště (usn. č. 160/2017). 

7) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na 
stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemcích st.p.č. 
362/3, 362/1 a 363/3 + zázemí k RD v k.ú. Lučany nad Nisou v souladu se skutečným 
stavem (usn. č. 157/2017).  

8) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na části 
pozemku p.č.1173/1 k.ú. Jindřichov nad Nisou z důvodu rozšíření zastavitelné lokality č. 
2.19, která je limitována umístěním a ochrannými pásmy stávající technické infrastruktury 
(usn. č. 3/2018). 

9) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy přírodní (NP) na stabilizované 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na části pozemku p.č. 
615/1 v k.ú. Horní Maxov tak, jak bylo vymezeno v ÚPNSÚ Lučany nad Nisou, a to 
z důvodu stavby přístřešku pro zemědělské stroje (usn. č. 91/2018).  

10) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na části pozemku p.č. 
595/1 k.ú. Horní Maxov z důvodu rozšíření stabilizované plochy pro bydlení pro umístění 
RD (usn. č. 92/2018). 

11) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na části pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Lučany nad Nisou a stávající kategorie Plochy lesní 
(NL) na pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Lučany nad Nisou na stabilizované Plochy obytné – 
bydlení v rodinných domech (BV) z důvodu rozšíření stabilizované plochy pro bydlení 
pro přístřešek pro palivové dřevo (usn. č. 123/2018). 

12) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na 
stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemcích st.p.č. 604, 
části p.č. 2301 a 2309 v k.ú. Lučany nad Nisou v souladu se skutečným stavem (usn. č. 
129/2019).  

13) Změna funkčního využití ze stávající Plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
(OK) na Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 764/5 a 
st.p.č. 813 v k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu legalizace garáže a využití jako zahrady k 
RD (usn. č. 51/2020). 

14) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č.167/41 k.ú. Lučany 
nad Nisou z důvodu přístavby rodinného domu (usn. č. 53/2020). 

15) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy výroby a skladování (VS) na 
stabilizované Plochy centra - smíšené (BC) na pozemcích p.č.2633, 2632/1 a st.p.č. 505 
k.ú. Lučany nad Nisou (usn. č. 96/2021). 

16) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na pozemku st.p.č. v k.ú. Lučany nad Nisou na stabilizované Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech (BV) z důvodu rozšíření stabilizované plochy pro bydlení pro 
přístřešek pro palivové dřevo.(usn. 123/2018) 
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17) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na zastavitelné Plochy výroby a skladování (VS) na pozemku p.č.2117/25 v k.ú. Lučany 
nad Nisou z důvodu stavby zemědělského skladu (usn. č. 98/2021). 

18) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy lesní (NL) na Plochy obytné – 
bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 919/5 v k.ú. Lučany nad Nisou 
z důvodu legalizace realizovaných staveb (usn. č. 48/2021).  

19) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na části pozemku p.č. 
1144/2 k.ú. Jindřichov nad Nisou z důvodu stavby garáže a skladu (usn. č. 47/2021). 

20) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy lesní (NL) na Plochy obytné – 
bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na pozemcích p.č. 1991/3 a st.p.č. 315/4 
v k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu uvedení do souladu se skutečností -  (usn. č. 44/2021).  

21) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) z důvodu historicky 
existujících nadzemních objektů na části pozemku p.č.471/2 k.ú. Horní Maxov o výměře 
165 m2 (usn. č. 146/2021). 

22) Prověřit možnost umístění RD na pozemcích p.č. 1222/1 a 1244/1 v k.ú. Lučany nad 
Nisou, které jsou stabilizovanou plochou kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných 
domech – rozptýlené (BR), ale nesplňují podmínku minimální velikosti stavebního 
pozemku 1500 m2 (usn. č. 143/2021). 

23)  U ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR 
prověření možnosti navýšení koeficientu zastavění Kp = 20 % na Kp = 25 – 30 %, a to 
z důvodu umožnění vyšší míry zastavěnosti pozemků p.č. 1113/16 a 1127/11 v k.ú. 
Jindřichov nad Nisou při umístění novostavby RD (usn. č. 144/2021). 

24) Změna funkčního využití ze stabilizované plochy kategorie Plochy technické 
infrastruktury (TI) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na 
pozemcích p.č. 2212/2 a st.p.č. 818 a 817 v k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu novostavby 
rekreačního objektu se zahradou (usn. č. 145/2021). 

25) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy lesní (NL) na Plochy obytné – 
bydlení v rodinných domech (BV) na pozemcích p.č. 2222/7 a st.p.č. 357/1 v k.ú. Lučany 
nad Nisou v souladu se skutečností (usn. č. 90/2022).  

26) Směn funkčního využití části stávající Plochy smíšené nezastavěného území (NS) na 
pozemcích p.č. 2410 a 2411/3 v k.ú. Lučany nad Nisou za stabilizovanou Plochu obytnou 
– bydlení v rodinných domech (BV) na části pozemků p.č. 2411/1 a 2411/4 v k.ú. Lučany 
nad Nisou z důvodu zajištění zázemí k RD a zároveň z důvodu migrace zvěře (usn. č. 
92/2022). 

27) Prověření možnosti umístění RD na části navrhovaného pozemku p.č. 1103/1 v k.ú. 
Jindřichov nad Nisou, který je stabilizovanou Plochou obytnou – bydlení v rodinných 
domech – rozptýlené BR, která však nedosahuje minimální velikosti stavebního pozemku 
1500 m2, popř. prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 1103/3, 1103/7, 1084/2 a 
1084/4 v k.ú. Jindřichov nad Nisou na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných 
domech – rozptýlené (BR) dle předloženého návrhu geometrického plánu, a to z důvodu 
majetkového vyrovnání (usn. č. 93/2022). 

28) Prověření možnosti umístění RD na pozemcích p.č. 1114/1, 1117/1 a st.p.č. 258/3 v k.ú. 
Jindřichov nad Nisou, které jsou stabilizovanou Plochou obytnou – bydlení v rodinných 
domech – rozptýlené (BR), ale celková výměra nedosahuje minimální velikosti stavebního 
pozemku 1500 m2 (usn. č. 91/2022). 
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29) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 167/27 v k.ú. 
Lučany nad Nisou v souladu s předchozí platnou ÚPD za účelem stavby zahradního 
domku s pergolou pro posezení, nářadí a domácí zvířata ke stávajícímu RD (usn. č. 
45/2021).  

30) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy výroby a skladování (VS), Plochy 
obytné - bydlení v rodinných domech (BV), Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO), 
Plochy veřejných prostranství – zeleň (VP) a Plochy komunikací místních a obslužných 
DO  na Plochy centra - smíšené (BC) na pozemcích p.č. 297/2, 599/2, 646/1, 647, 2456/5 
a st.p.č. 106/1, 106/2, 107/1, 107/2 a 579 v k.ú. Lučany n.N. z důvodu nového využití 
výrobního areálu na plochy pro bydlení (usn. č. 40/2021).  

31) U ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV prověření možnosti 
navýšení koeficientu zastavění Kp = 20 % na Kp = 35 % na pozemcích p.č. 92, 93/1, 93/4, 
93/5, 2797/1, 2797/2 a st.p.č.8 k.ú. Lučany nad Nisou, a to z důvodu dodatečného povolení 
doplňkové stavby (usn. č. 42/2021). 

32) U ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV prověření možnosti 
navýšení koeficientu zastavění Kp = 20 % na Kp = 30 % na pozemcích p.č. 1075, 987 a 
2719 v k.ú. Lučany nad Nisou, a to z důvodu stavby garáže (usn. č. 46/2021). 

33) Prověření možnosti umístění RD na pozemku p.č. 1051/3 v k.ú. Jindřichov nad Nisou, 
které je stabilizovanou Plochou obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR), 
ale celková výměra nedosahuje minimální velikosti stavebního pozemku 1500 m2. Lze 
řešit změnou funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 1051/1 v k.ú. 
Jindřichov nad Nisou (usn. č. 14/2022).  

34) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na 
zastavitelné Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV), část lok. 109b, na 
pozemku p.č. 2317/10 v k.ú. Lučany nad Nisou (usn. č. 119/2022).  

35) Prověřit pozemky p.č. 1057/5 a 2494, včetně p.č. 1056/1, 1052/7 a části p.č. 924 v k.ú 
Lučany nad Nisou v kategorii Plochy smíšené nezastavěného území (NS) v souvislosti 
s přístupovou cestou ke stavbě na části pozemku p.č. 924 v k.ú. Lučany nad Nisou 
stabilizované pro bydlení a stavbami realizovanými na nezastavitelné části pozemku p.č. 
924 v k.ú. Lučany nad Nisou.  
 

Schválené návrhy na změnu, jejichž projednání závisí na prokázání potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch, dle § 55 odst. 4 stavebního zákona 

36) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zemědělské (NZ) na zastavitelné 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č.612/2 v k.ú. Lučany 
nad Nisou z důvodu zastavění (usn. č. 124/2021). 

37) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na 
zastavitelné Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemcích p.č. 2296/2 
a 2271/1 v k.ú. Lučany nad Nisou (usn. č. 55/2020).  

38) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na 
zastavitelné Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemcích p.č. 2305/1 
a st.p.č. 363/3 v k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu výstavby RD (usn. č. 54/2020).  

39) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na zastavitelné Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené (BR) na 
pozemcích p.č. 1726/1 a st.p.č. 287 v k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu obnovení stavby 
(usn. č. 41/2021).  
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Návrhy na změnu schválené s podmínkou prokázání potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch, dle § 55 odst. 4 stavebního zákona  
OÚP eviduje následující podněty na změnu ÚP Lučany nad Nisou, které byly ZM Lučany nad 
Nisou schváleny s podmínkou, že proces změny územního plánu bude zahájen za předpokladu, 
že Zpráva o uplatňování ÚP Lučany nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných 
ploch pro bydlení: 

40) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu 
domu pro individuální rekreaci na pozemku p.č.189/1 k.ú. Horní Maxov (usn. č. 
129/2019). 

41) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD 
se zahradou na pozemku p.č.1129 k.ú. Lučany nad Nisou (usn. č. 128/2019). 

42) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD 
na pozemcích p.č. 942/1 k.ú. Horní Maxov (usn. č. 127/2019). 

43) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu 
domu na pozemku p.č.1150/7 k.ú. Lučany nad Nisou (usn. č. 56/2020). 

44) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD 
na pozemku p.č.1178/6 k.ú. Jindřichov nad Nisou (usn. č. 52/2020). 

45) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) umožňující stavbu RD na pozemcích 
p.č. 699/1 a 699/4 v k.ú. Lučany nad Nisou (usn. č. 43/2021).  

46) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) umožňující stavbu RD částečně se 
skladováním na pozemku st.p.č.153 k.ú. Lučany nad Nisou (usn. č. 97/2021). 

47) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na pozemku st. p.č. 153 v k.ú. Lučany nad Nisou na stabilizované Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech (BV) z důvodu rozšíření stabilizované plochy pro bydlení pro 
přístřešek pro palivové dřevo (usn. č. 123/2018) 

 
Neschválené podněty na změnu územního plánu 
OÚP eviduje následující podněty na změnu ÚP Lučany nad Nisou, které nebyly ZM Lučany nad 
Nisou schváleny a proces změny územního plánu tak nebude zahájen: 

48) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na plochy umožňující rozvoj zahájených staveb pro zemědělské hospodaření se záměrem 
vybudování střední rodinné horské farmy na pozemcích p.č. 1549/1, 1513/2, 1510/3, 
1487/1 k.ú. Lučany nad Nisou. V platném Územním plánu Lučany nad Nisou umožňují 
realizaci rodinné farmy plochy bydlení, v uvedeném případě by se jednalo o kategorii 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené (BR). Plochy NS drobné stavby 
pro zemědělské hospodaření připouští. 

49) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu na 
pozemku p.č. 2212/1 k.ú. Lučany nad Nisou. 
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50)  Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) umožňující stavbu na pozemcích 
p.č. 1051/1 a 1051/3 v k.ú. Jindřichov nad Nisou.  

51) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD 
na pozemku p.č. 3 k.ú. Horní Maxov. 

52) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD 
na pozemku p.č. 2280/1 k.ú. Lučany nad Nisou. 

53) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD 
na pozemku p.č. 2262/4 k.ú. Lučany nad Nisou. 

54) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD 
na pozemku p.č. 621/1 k.ú. Horní Maxov. 

55) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu 
domu na pozemku p.č. 806 k.ú. Horní Maxov. 

56) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu 
rekreační chaty na pozemku p.č. 135/5 k.ú. Horní Maxov. 

57) Změna podmínek prostorového uspořádání Ploch obytných – bydlení v rodinných domech 
– rozptýlené (BR), konkrétně koeficientu zastavění Kp = 20 % na jednotnou míru 
zastavění 250 m2, popř. 200 m2, pozemky st.p.č. 661 a p.č. 1003/3 v k.ú. Lučany nad 
Nisou 

58) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) umožňující stavbu RD na pozemku 
p.č. 431/6 k.ú. Lučany nad Nisou. 

59) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy přírodní (NP) na Plochy obytné – 
bydlení v rodinných domech - rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD na pozemcích p.č. 
1752/1 a 1752/3 k.ú. Lučany nad Nisou. 

60) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zemědělské (NZ) na Plochy obytné 
– bydlení v rodinných domech (BV) umožňující stavbu RD na pozemku p.č. 708/24 k.ú. 
Lučany nad Nisou. 

61) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) umožňující stavbu RD na pozemcích 
p.č. 691/2 a 698/25 v k.ú. Lučany nad Nisou.  

62) Změna podmínek prostorového uspořádání Ploch obytných – bydlení v rodinných domech 
– rozptýlené (BR) z důvodu zvětšení zastavěné plochy stávající stavby na pozemku p.č. 
166/2 v k.ú. Horní Maxov. 

63) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu RD 
či chalupy na pozemku p.č. 665/9 k.ú. Horní Maxov. 

64) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV), popř. Plochy výroby a skladování 
(VS) umožňující současně bydlení a skladování na pozemku p.č. 1056/1 k.ú. Lučany nad 
Nisou. 
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65) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zemědělské – orná půda, trvalé 
travní porosty (NZ) na Plochy zemědělské – zahrádkářské kolonie (NK) umožňující stavbu 
zahradní chatky na pozemku p.č. 633/1 k.ú. Lučany nad Nisou. 

66) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) umožňující stavbu 
domu na pozemku p.č. 662/2 k.ú. Horní Maxov. 

67) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zemědělské (NZ) na zastavitelné 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č.635/1 v k.ú. Lučany 
nad Nisou. 

68) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zemědělské (NZ) na zastavitelné 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č.719/2 v k.ú. Lučany 
nad Nisou. 

69) Změna funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na plochu umožňující založení ovocného sadu na pozemku p.č. 2011/2 k.ú. Lučany nad 
Nisou. 

A.1.2. VYHODNOCENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
 
Zastavěné území města Lučany nad Nisou bylo vymezeno k datu 24. 9. 2014 zpracovatelem 
územního plánu. Pořizovatel územního plánu v rámci zpracování této zprávy, na základě kontroly 
aktuálního stavu katastrální mapy, leteckých snímků a průzkumem v terénu, opětovně vyhodnotil 
zastavěné území obce a dospěl k závěru, že v území došlo ke změnám, které mají vliv na vymezení 
zastavěného území. Změna č. 2 ÚP Lučany nad Nisou vzhledem k obsahu a rozsahu změny 
aktualizaci zastavěného území neřeší. 

OÚP na základě kontroly aktuálního stavu katastrální mapy, leteckých snímků a průzkumem v 
terénu v rámci zpracování návrhu zprávy o uplatňování vyhodnotil zastavěné území obce a dospěl 
k závěru, že v území došlo ke změnám, které mají vliv na vymezení zastavěného území, zejména 
na jeho rozšíření. 
 
Návrh na rozšíření zastavěného území: 

Pozemek   Důvod rozšíření hranice Návrh na zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem 
využití 

st.p.č. 256/2, 
p.p.č. 1096/2,1095/5, 
1776/4  
k.ú. Jindřichov n.N. 

Jedná se o pozemky zastavěné RD, 
již zapsanými v katastru 
nemovitostí  

Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – 
rozptýlené  - STAV 

st.p.č.658,659, 
p.p.č. 942/6 
k.ú. Horní Maxov 

Jedná se o pozemky zastavitelné 
plochy 2.37 na nichž je realizována 
stavba rodinného domu, která je již 
zapsána v katastru nemovitostí. 

Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – 
rozptýlené  - STAV 

p.p.č. 1160/2 
k.ú. Lučany nad Nisou 

Jedná se o pozemek zastavitelné 
plochy 8, na nichž je realizována 
stavba 1 rodinného domu 

Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – 
rozptýlené  - STAV 

p.p.č. 960/3 
k.ú. Lučany nad Nisou 

Jedná se o pozemek zastavitelné 
plochy 2.11, na nichž je realizována 
stavba rodinného domu 

Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – 
rozptýlené  - STAV 
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p.p.č. 1073/3, 1073/2 
k.ú. Lučany nad Nisou 

Jedná se o pozemky zastavitelné 
plochy A21, na nichž je realizována 
stavba rodinného domu. 

Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – 
rozptýlené  - STAV 
 

st.p.č. 1141,  
p.p.č.1073/1 
k.ú. Lučany nad Nisou 
 

Jedná se o pozemky zastavitelné 
plochy A21, na nichž je realizována 
stavba rodinného domu, která je již 
zapsána v katastru nemovitostí. 
 

Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – 
rozptýlené  - STAV 

st.p.č. 1080, 1081, 1037 
p.p.č.612/4,612/6,612/23 
p.p.č. 612/1 část 
k.ú. Lučany nad Nisou 
 

Jedná se o pozemek zastavitelné 
plochy 5, na nichž je realizována 
stavba 2 rodinných domů, které jsou 
již zapsané v katastru nemovitostí. 
Jedná se o pozemek zastavitelné 
plochy 5, na nichž jsou realizovány 
stavby  

Plochy obytné - bydlení 
v rodinných domech - 
STAV 

p.p.č. 2169 
k.ú. Lučany nad Nisou 
 

Jedná se o pozemek zastavitelné 
plochy A11, na nichž je realizována 
stavba rodinného domu 
 

Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – 
rozptýlené  - STAV 

st.p.č. 1093,  
p.p.č. 2262/6 
k.ú. Lučany nad Nisou 
 

Jedná se o pozemky zastavitelné 
plochy 111, na nichž je realizována 
stavba rodinného domu, která je již 
zapsána v katastru nemovitostí. 
 

Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – 
rozptýlené  - STAV 

st.p.č. 1146,1131,1078, 
1132, 1173  
p.p.č. 2317/1, 2317/18, 
2317/22, 2317/32, 
2317/31, 2317/21, 
2317/33, 20317/34 
k.ú. Lučany nad Nisou 
 

Jedná se o pozemek zastavitelné 
plochy 109a, na nichž je realizována 
stavba 3 rodinných domů, které jsou 
již zapsané v katastru nemovitostí. 
 

Plochy obytné - bydlení 
v rodinných domech - 
STAV 

st.p.č. 1077  
p.p.č. 2317/29 
 
 
 

Jedná se o pozemek zastavitelné 
plochy 109b, na nichž je realizována 
stavba 1 rodinného domu, která je již 
zapsaná v katastru nemovitostí. 
 

Plochy obytné - bydlení 
v rodinných domech - 
STAV 

st.p.č. 1162, 852 
p.p.č. 691/15, 691/16, 
691/19, 691/17, 691/18, 
691/9, 691/14 
k.ú. Lučany nad Nisou 
 

Jedná se o pozemek zastavitelné 
plochy 59, na nichž je realizována 
stavby zahradních domků,  
 

Plochy zemědělské - 
zahrady - STAV 

 

Závěr: 

V rámci Změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou je třeba provést aktualizaci hranice zastavěného území 
dle platných ustanovení stavebního zákona. 

A.1.3. VYHODNOCENÍ VYMEZENÝCH PLOCH ZMĚN (ČÍSLOVÁNÍ PLOCH 
VYCHÁZÍ Z VÝKRESU ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ) 
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A.1.3.1. VYHODNOCENÍ VYMEZENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH  
 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV): 
 

Označe
ní 

plochy 

Funkční využití 
  

Výměra 
v ha 

Využito 
v ha 

Vyhodnoceno 
využití 

A20 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,196 0 0 

A22 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 3,264 0 0 
A23 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 1,786 0 0 
A24 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 1,146 0 0 
A26 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 

RD) 
0,316 0 0 

A31 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,138 0 0 

A43 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,022 0 0 

A44  Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,303 0 0 

107 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (2 
RD) 

0,589 0,232 39% 

109a Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS – 
6 RD) 

0,927 0,465 50 % 

109b Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 0,387 0,212 55 % 
109c Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 0,573 0 0 
112 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 

RD) 
0,224 0 0 

2.3 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,137 0 0 

3 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,149 0,149 100 % 

5 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (3 
RD) 

0,678 0,678 100 % 

7 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0, 168 0,168 100 % 

9 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,045 0 0 

27 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,069 0 0 

30 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 0,147 0 0 
34 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (2 

RD) 
0,371 0 0 

35 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,211 0 0 

37a Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 0,228 0 0 
37b Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 1,836 komun

ikace 
0 

38 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS 
– 1 RD) 

0,202 0 0 
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Ozn. Funkční 
využití 

Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 
využití 

A20 BV 0,196 0 nerealizovány objekty 0 
A22 BV 3,264 0 nerealizovány objekty 0 
A23 BV 1,786 0 nerealizovány objekty 0 
A24 BV 1,146 0 nerealizovány objekty 0 
A26 BV 0,316 0 nerealizovány objekty 0 
A31 BV 0,138 0 nerealizovány objekty 0 
A43 BV 0,022 0 nerealizovány objekty 0 
A44 BV 0,303 0 nerealizovány objekty 0 
107 BV 0,589 0,232 realizován 1 RD 39 % 

109a BV 0,927 0,465 realizovány 3 RD 50 % 
109b BV 0,387 0,212 realizovány 2 RD 55 % 
109c BV 0,573 0 nerealizovány objekty 0 
112 BV 0,224 0 nerealizovány objekty 0 
2.3 BV 0,137 0 nerealizovány objekty 0 
3 BV 0,149 0,149 realizován 1 RD 100 % 
5 BV 0,678 0,678 realizovány 2 RD + drobné 

stavby 
100 % 

7 BV 0, 168 0,168 realizován 1 RD 100 % 
9 BV 0,045 0 nerealizovány objekty 0 

27 BV 0,069 0 nerealizovány objekty 0 
30 BV 0,147 0 nerealizovány objekty 0 
34 BV 0,371 0 nerealizovány objekty 0 
35 BV 0,211 0 nerealizovány objekty 0 

37a BV 0,228 0 nerealizovány objekty 0 
37b BV 1,836 0 nerealizovány objekty 0 
38 BV 0,202 0 nerealizovány objekty 0 
43 BV 0,154 0,154 realizován 1 RD 100 % 
50 BV 0,148 0 nerealizovány objekty 0 
51 BV 0,073 0 nerealizovány objekty 0 

43 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,154 0,154 100 % 

50 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,148 0 0 

51 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,073 0 0 

54 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech 
(garáž) 

0,193 0 0 

58 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,230 0 0 

79 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 1,799 0 0 
80 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 0,957 0 0 
84 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 

RD) 
0,211 0 0 

88 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 0,458 0 0 
89 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 

RD) 
0,155 0,155 100 % 

95 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (3 
RD) 

0,717 0 0 
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54 BV 0,193 0 nerealizovány objekty 0 
58 BV 0,230 0 nerealizovány objekty 0 
79 BV 1,799 0 nerealizovány objekty 0 
80 BV 0,957 0 nerealizovány objekty 0 
84 BV 0,211 0 nerealizovány objekty 0 
88 BV 0,458 0 nerealizovány objekty 0 
89 BV 0,155 0, 155 realizován 1 RD 100 % 
95 BV 0,717 0 nerealizovány objekty 0 

Celkem  19,039 2,058 zastavěnost ploch 10,8 %  
 

Lokality zastavitelné ve II. etapě: 

tj. teprve tehdy, až bude využito nejméně 75 % ostatních zastavitelných ploch a teprve po zajištění potřebné 
inženýrské a dopravní infrastruktury 

 

  

Vyhodnocení návrhových zastavitelných ploch Plochy obytné – bydlení v rodinných domech 
(BV) 
 
V ÚP Lučany nad Nisou bylo vymezeno celkem 19,039 ha návrhových ploch kategorie BV 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech, ze kterých bylo celkem využito 2,058 ha, tedy 10,8 
%, realizováno nebo povoleno bylo 12 rodinných domů. Nevyužitých ploch je 16,98 ha. 
 
U celkem 12,564 ha ploch BV (65,7 % z celkové výměry ploch BV) je jejich využití pod 
podmínkou pořízení územní studie. Územní studie jsou pořízeny pro lok. 30, 37b, 38 a 109a (3,112 
ha, z toho je využito zatím pouze 0,465 ha). Pro lok. 79, 80 a A22 bylo zpracováno zadání 
územních studií a jsou aktivně řešeny (6,02 ha). 
 
Dalších 2,9 ha je určeno k využití až bude využito nejméně 75 % ostatních zastavitelných ploch a 
teprve po zajištění potřebné inženýrské a dopravní infrastruktury. 
 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené (BR): 

 

Označe
ní 

plochy 

Funkční využití Výměr
a v ha 

Využit
o v ha 

Vyhodnoceno 
využití 

A17 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 0,786 0 0 

A19 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 1,525 0 0 

A46 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (1 
RD) 

0,279 0 0 

A57 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (ÚS) 0,311 0 0 

Označe
ní 

plochy 

Funkční využití Výměra 
v ha 

Využito 
v ha 

Vyhodnoceno 
využití 

A1 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,139 0 0 

A2 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,116 0 0 

A3 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,098 0 0 
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A4 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,237 0 0 

A6 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS) 

0,746 0 0 

A9 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,165 0 0 

A10 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS – 7 RD ) 

2,103 0 0 

A11 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS - 1 RD) 

0,489 0,489 100 % 

A21 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS - 8 RD) 

1,823 0,619 34 % 

A33 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,137 0,137 100 % 

A35 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS - 2 RD) 

0,400 0 0 

A36  Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,111 0 0 

A37 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,055 0 0 

A38 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,037 0 0 

A39 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,298 0 0 

A40 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS) 

0,969 0 0 

A56 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS) 

0,543 0 0 

103 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,183 0 0 

104 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (16 RD) 

3,095 0 0 

105 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,176 0 0 

111 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (2 RD) 

0,386 0,120 31 % 

2.9a  Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,116 0 0 

2.9b Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,092 0 0 

2.10 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,124 0,124 100 % 

2.11 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,056 0,056 100 % 

2.12 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,126 0 0 

2.13 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,190 0 0 

2.14a Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,067 0 0 
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2.14b Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,085 0 0 

2.15 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,150 0 0 

2.16 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (2 RD) 

0,264 0 0 

2.19 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,075 0 0 

2.21 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,065 0 0 

2.24 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,182 0,182 100 % 

2.25 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,073 0 0 

2.26a Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,064 0 0 

2.37 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,156 0,156 100 % 

8 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,172 0,172 100 % 

10 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,099 0 0 

11 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,041 0,172 100 % 

17 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (3 RD) 

0,434 0 0 

23 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,116 0,116 100 % 

28 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,094 0 0 

31 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,092 0 0 

44 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,122 0 0 

45 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,096 0,096 100 % 

47 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,136 0 0 

55 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,135 0 0 

53 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,092 0, 092 100 % 

56 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,119 0 0 

62 
 

Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,213 
 

0 
 

0 
 

72 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,169 0,169 100 % 

75 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,115 0 0 
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Vyhodnocení vymezených ploch změn (číslování ploch vychází z výkresu základního 
členění)  

Ozn. Funkční 
využití 

Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 
využití 

A1 BR 0,139 0 nerealizovány objekty 0 

A2 BR 0,116 0 nerealizovány objekty 0 
A3 BR 0,098 0 nerealizovány objekty 0 
A4 BR 0,237 0 nerealizovány objekty 0 
A6 BR 0,746 0 nerealizovány objekty 0 
A9 BR 0,165 0 nerealizovány objekty 0 

A10 BR 2,103 0 nerealizovány objekty 0 
A11 BR 0,489 0,489 realizován 1 RD 100 % 
A21 BR 1,823 0,619 realizovány 3 RD 34 % 
A33 BR 0,137 0,137 realizován 1 RD 100 % 
A35 BR 0,400 0 nerealizovány objekty 0 
A36  BR 0,111 0 nerealizovány objekty 0 
A37 BR 0,055 0 nerealizovány objekty 0 
A38 BR 0,037 0 nerealizovány objekty 0 
A39 BR 0,298 0 nerealizovány objekty 0 
A40 BR 0,969 0 nerealizovány objekty 0 
A56 BR 0,543 0 nerealizovány objekty 0 
103 BR 0,183 0 nerealizovány objekty 0 
104 BR 3,095 0 nerealizovány objekty 0 
105 BR 0,176 0 nerealizovány objekty 0 
111 BR 0,386 0,120 realizován 1 RD 31 % 
2.9a  BR 0,116 0 nerealizovány objekty 0 
2.9b BR 0,092 0 nerealizovány objekty 0 
2.10 BR 0,124 0,124 realizován 1 RD 100 % 
2.11 BR 0,056 0,056 realizován 1 RD 100 % 
2.12 BR 0,126 0 nerealizovány objekty 0 
2.13 BR 0,190 0 nerealizovány objekty 0 

2.14a BR 0,067 0 nerealizovány objekty 0 
2.14b BR 0,085 0 nerealizovány objekty 0 
2.15 BR 0,150 0 nerealizovány objekty 0 
2.16 BR 0,264 0 nerealizovány objekty 0 
2.19 BR 0,075 0 nerealizovány objekty 0 
2.21 BR 0,065 0 nerealizovány objekty 0 
2.24 BR 0,182 0,182 realizován 1 RD 100 % 
2.25 BR 0,073 0 nerealizovány objekty 0 

78 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,142 0 0 

85 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,164 0 0 

86 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (1 RD) 

0,156 0 0 

96 Plochy obytné – bydleni v rodinných domech 
 (1 RD) 

0,089 0 0 

97 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (2 RD) 

0,255 0,255 100 % 
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2.26a BR 0,064 0 nerealizovány objekty 0 
2.37 BR 0,156 0,156 realizován 1 RD 100 % 

8 BR 0,172 0,172 realizován 1 RD 100 % 
10 BR 0,099 0 nerealizovány objekty 0 
11 BR 0,041 0 realizovány 1 RD 100 % 
17 BR 0,434 0 nerealizovány objekty 0 
23 BR 0,116 0,116 realizován 1 RD 100 % 
28 BR 0,094 0 nerealizovány objekty 0 
31 BR 0,092 0 nerealizovány objekty 0 
44 BR 0,122 0 nerealizovány objekty 0 
45 BR 0,096 0,096 Realizován 1RD 100% 
47 BR 0,136 0 nerealizovány objekty 0 
55 BR 0,135 0 nerealizovány objekty 0 
53 BR 0,092 0,092 realizován 1 RD 100 % 
56 BR 0,119 0 nerealizovány objekty 0 
62 BR 0,213 0 nerealizovány objekty 0 
72 BR 0,169 0,169 realizován 1 RD 100 % 
75 BR 0,115 0 nerealizovány objekty 0 
78 BR 0,142 0,142 využito jako zahrady 

k okolním RD 
100 % 

85 BR 0,164 0 nerealizovány objekty 0 
86 BR 0,156 0 nerealizovány objekty 0 
96 BR 0,089 0 nerealizovány objekty 0 
97 BR 0,255 0,255 realizován 2 RD 100 % 

Celkem  17,242 2,966 zastavěnost ploch 17,2 %  
 
Lokality zastavitelné ve II. etapě: 

- tj. teprve tehdy, až bude využito nejméně 75 % ostatních zastavitelných ploch a teprve po zajištění 
potřebné inženýrské a dopravní infrastruktury 

 

Rekapitulace: 
V návrhových ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BR) bylo územním 
plánem vymezeno 17,242 ha, ze kterých bylo celkem využito 2,966 ha, tedy 17,2 %, realizováno 
je 18 rodinných domů. Nevyužitých ploch je 14,276 ha. 
 
U celkem 7,073 ha ploch BR (41,0 % z celkové výměry ploch BR) je jejich využití podmíněno 
zpracováním územní studie. Územní studie jsou pořízeny pro lok. A10, A11 a A21 (4,415 ha, 
z toho využito 1,108 ha). Pro lok. 79, 80 a A22 bylo zpracováno zadání územních studií a jsou 
aktivně řešeny (6,02 ha). 
 
Dalších 0,96 ha je určeno k využití až bude realizováno nejméně 75 % ostatních zastavitelných 
ploch v kategorii BR a teprve po zajištění potřebné inženýrské a dopravní infrastruktury. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK): 

Označe
ní 

plochy 

Funkční využití Výměr
a v ha 

Využit
o v ha 

Vyhodnoceno 
využití 

A16 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS) 

0,608 0 0 

A42 Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (ÚS) 

0,352 0 0 
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V rámci územního plánu byla vymezena 1 zastavitelná plocha občanského vybavení – komerční 
zařízení. 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
A25 0,113 0 nerealizované objekty 0 

Celkem 0,113 0 zastavěnost ploch 0 %  

 
 
Rekapitulace: 
Z Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) zbývá k využití 100 %. 
 
Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS): 

V rámci územního plánu byly vymezeny 2 zastavitelné plochy občanského vybavení – sport a 
tělovýchova, které do současné doby nebyly využity.  

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
A51 
(ÚS) 

1,994 0 nerealizovány objekty 0 

102 0,234 0 nerealizovány objekty 0 
Celkem 2,228 0 zastavěnost ploch 0 %     

 
Rekapitulace: 
Z Ploch pro občanské vybavení – sport a tělovýchova  (OS) zbývá k využití 100 %. 

Plochy výroby a skladování (VS): 

V rámci územního plánu byla vymezena 1 zastavitelná plocha výroby a skladování, která do 
současné doby nebyla využita. 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
1 0,143 0 nerealizovány stavby 0 

Celkem 0,143 0 zastavěnost ploch    0 %  

 
Rekapitulace: 
Z Plochy výroby a skladování (VS) zbývá k využití 100 %. 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (VP): 

V rámci územního plánu byla vymezena 1 zastavitelná Plocha veřejných prostranství – veřejná 
zeleň (VP). 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
60 0,084 0,084 realizováno 100 % 

Celkem 0,084 0,084 zastavěnost ploch   100 %  
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Rekapitulace: 
Z Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (VP) zbývá k využití 0 %. 

Plochy dopravní a technické infrastruktury – parkovací plochy (DP): 

V rámci územního plánu byla vymezena 1 zastavitelná plocha dopravní a technické infrastruktury 
– parkovací plocha, která do současné doby byla využita částečně. 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
101 0,462 0,164 realizováno parkoviště 55 % 

Celkem 0,462 0,164 zastavěnost ploch    55 %  

 
Rekapitulace: 
Z Plochy dopravní a technické infrastruktury – parkovací plochy (DP) zbývá k využití 45 %. 

Plochy dopravní a technické infrastruktury – plochy technické infrastruktury (TI): 

V rámci územního plánu byla vymezena 1 zastavitelná plocha dopravní a technické infrastruktury 
– plochy technické infrastruktury, která do současné doby nebyla využita. 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
77 0,083 0 nerealizovány stavby 0 

Celkem 0,083 0 zastavěnost ploch    0 %  

 
Rekapitulace: 
Z Plochy dopravní a technické infrastruktury – plochy technické infrastruktury (TI) zbývá 
k využití 100 %. 

A.1.3.2.VYHODNOCENÍ VYMEZENÝCH NEZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Rekapitulace nezastavitelných ploch: 
Plochy občanského vybavení – sportovní plochy (OP): 

Občanské vybavení – sportovní plochy (OP) 

V rámci územního plánu byla vymezena 1 nezastavitelná plocha občanského vybavení – sportovní 
plochy, která do současné doby nebyla využita.  
 

Označení 
plochy 

Funkční využití Výměra v 
ha 

Využito v 
ha 

Vyhodnoceno 
využití 

A53 Občanské vybavení – sportovní plochy 0,378 0 0 

83 Plochy smíšené nezastavěného území 0,676 0 0 

81 Plochy zeleně ostatní a specifické 0,662 0 0 

87 Plochy zeleně ostatní a specifické 0,185 0 0 

90 Plochy lesní 0,556 0,556 100 % 

91 Plochy lesní 0,279 0,279 100 % 

92 Plochy lesní 0,481 0,481 100 % 

93 Plochy lesní 0,194 0,194 100 % 

94 Plochy lesní 0,157 0,157 100 % 
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Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 
využití 

A53 0,378 0 nerealizovány objekty 0 
Celkem 0,378 0 zastavěnost ploch 0 %     

 
Rekapitulace: 
Z Ploch pro občanské vybavení – sportovní plochy (OP) zbývá k využití 100 %. 

Plochy zemědělské – zahrady (NH): 

V rámci územního plánu byla vymezena 1 nezastavitelná plocha zemědělská – zahrady, na které 
byly realizovány drobné stavby. 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
59 0,394 0,259 realizovány drobné stavby 66 % 

Celkem 0,394 0,259 zastavěnost ploch 66 %  

 
Rekapitulace: 
Z Ploch zemědělských – zahrady (NH) zbývá k využití 34 %. 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS): 

V rámci územního plánu byla vymezena 1 plocha přestavby na Plochy smíšené nezastavěného 
území, která do současné doby nebyla využita. 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
83 0,676 0 nerealizovány stavby 0 

Celkem 0,113 0 zastavěnost ploch 0 %  

 
Rekapitulace: 
Z Plochy smíšené nezastavěného území (NS) zbývá k využití 100 %. 
 
Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO): 

V rámci územního plánu byly vymezeny 2 zastavitelné plochy zeleně ostatní a specifické, které 
do současné doby nebyly využity. 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
81 0,662 0 nerealizováno 0 

87 0,185 0 nerealizováno 0 

Celkem 0,847 0 zastavěnost ploch 0 %     

 
Rekapitulace: 
Vzhledem k požadavku města zařadit lok. 87 do Ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň, 
zbývá k využití 0,662 ha Ploch zeleně ostatní a specifické (ZO), což je 78 % z původní výměry 
navrhovaných ploch ZO. 
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Plochy lesní (NL): 

V rámci územního plánu bylo vymezeno 5 návrhových ploch k zalesnění, které byly plně využity. 

 
Ozn. Výměra v ha Využito v ha Zatím využito z plochy Vyhodnocení 

využití 
90 0,556 0,556 nerealizovány stavby 100 

91 0,279 0,279 nerealizovány stavby 100 

92 0,481 0,481 nerealizovány stavby 100 

93 0,194 0,194 nerealizovány stavby 100 

94 0,157 0,157 nerealizovány stavby 100 

Celkem 1,667 1,667 zastavěnost ploch 100 %     

 
Rekapitulace: 
Z ploch lesních zbývá k využití 0 %, požadavky na vymezení nových ploch k zalesnění nebyly 
uplatněny. 

A.1.4. VYHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Z vyhodnocení Podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vyplynuly následující 
požadavky, které se při uplatňování v území ukázaly jako problematické nebo činí problémy při 
posuzování záměrů: 

- minimální velikost stavebních pozemků 1000 m2 ve stabilizovaných Plochách obytných – 
bydlení v rodinných domech (BV) v centrální části obce, popř. ve VI. zóně CHKO Jizerské 
hory, kde  jsou zastavěné stavební pozemky RD  menších výměr běžné 

- minimální velikosti stavebních pozemků s evidovanými zbořeništi ve stabilizovaných 
plochách pro bydlení BV i BR (většinou s pozůstatky staveb)  

- koeficient zastavění u ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) 
a Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) prověřit možnost 
navýšení Kp = 20 % na Kp = 25 – 35 %, a to z důvodu umožnění vyšší míry zastavěnosti 
pozemků  

- v plochách pro bydlení BV a BR podmínka pouze jednoho vedlejšího objektu (doplňkové 
stavby) ke každému hlavnímu objektu 

- v plochách pro bydlení BV a BR „velikost pozemku x velikost stavebního pozemku“ 
- v Plochách smíšených nezastavěného území (NS) zpřístupnění pozemků jiných funkčních 

ploch 
- v umístění veřejné infrastruktury v Plochách zeleně ostatní a specifické (ZO) 

A.1.5. VYHODNOCENÍ VYMEZENÝCH KORIDORŮ A PLOCH PRO VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS) A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO) 
 
ÚP Lučany nad Nisou vymezil: 
VPS, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Jedná se zejména o liniová vedení technické 
infrastruktury, v menší míře ploch technické infrastruktury a drobných dopravních staveb a 
revitalizace vodního toku. 
VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se především o prvky ÚSES 
(lokální a regionální biocentra a biokoridory) a plochy zeleně ostatní a specifické. 
VPS, pro které lze uplatni předkupní právo ve prospěch obce, se nevymezují. 
VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo ve prospěch obce. Stanoveno pro návrh plochy 
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veřejného prostranství - veřejné zeleně. 
 
Žádný z institutů vyvlastnění nebo předkupního práva nebyl dosud využit. 

A.1.6. VYHODNOCENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

Územní plán takové plochy ani koridory nevymezil. 

A.1.7. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH STUDIÍ 
 
Územním plánem na území obce byly vymezeny plochy, pro které bylo rozhodování o změnách 
podmíněno zpracováním územní studie. Jedná se převážně o zastavitelné plochy pro funkci 
bydlení v kategorii Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) a Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech – rozptýlené (BR). Z požadovaných 26 územních studií ke stanovení 
podrobnějšího využití ploch bylo zpracováno 7 územních studií pro lok. A10, A11, A21, 30, 37b, 
38 a 109a, které byly vloženy do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie pro lok. 79, 
80 a A22 jsou aktivně řešeny. 
 
Pro pořízení územních studií a následné vložení dat do evidence územně plánovací činnosti byla 
stanovena lhůta 8 let po vydání územního plánu. 
 
Další územní studie byly stanoveny pro lokality zastavitelné až ve II. etapě (lok. A16, A17, A19, 
A42, A46 a A57), Tyto územní studie budou řešeny až v okamžiku, kdy budou splněny podmínky 
pro využití uvedených lokalit k zástavbě rodinnými domy, tj. bude využito nejméně 75 % 
ostatních zastavitelných ploch a bude dostupná potřebná inženýrská a dopravní infrastruktura. 

Jedna územní studie byla určena pro plochu v kategorii Občanské vybavení – sport a tělovýchova 
(OS), lokalita A51, která dosud nebyla zpracována. 

A.1.8. VYHODNOCENÍ REGULAČNÍCH PLÁNŮ 

Územní plán takové plochy ani koridory nevymezil. 

A.2. VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYL 
ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN 
 
Územní plán Lučany nad Nisou byl vydán dne 13.10.2016 v souladu s tehdejším platným 
stavebním zákonem a vyhláškou 500/2006 Sb., Politikou územního rozvoje České republiky ve 
znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR ČR“) a Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje 
(dále jen „ZÚR LK“). 
 
Změny legislativy: 

1. Ke dni 9. 3. 2016 byla schválena možnost využití územní studie „Koncepce rozvoje 
cestovního ruchu Jizerské hory“, která vyplývá ze ZÚR LK 

2. Ke dni 31. 12. 2016 byla obcí s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou zpracována 4. 
úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Jablonec nad Nisou (dále jen ÚAP)  

3. Dne 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se měnil zákon č. 183/2006 
Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

4. Dne 29. 1. 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 
500/2006 Sb. 

5. Dne 1. 9. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 169/2018 Sb., kterým se měnil stavební zákon 
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6. Od 1. října 2019 jsou pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území závazné Aktualizace č. 2 a č. 3 Politiky 
územního rozvoje České republiky  

7. Dne 1. 2. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 312/2019 Sb., kterým se měnil stavební zákon 

8. Dne 12. 3. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 47/2020 Sb., kterým se měnil stavební zákon 
9. Ke dni 22. 9. 2020 byla zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 346/20 /ZK 

schválena změna č. 42 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – tzv. 
PRVKUK LK 

10. Od 11. září 2020 je pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území závazná Aktualizace č. 5 Politiky územního 
rozvoje České republiky 

11. Ke dni 31. 12. 2020 byla obcí s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou zpracována 5. 
úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Jablonec nad Nisou (dále jen ÚAP) 

12. Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., kterým se měnil stavební zákon 

13. Úplné znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje po aktualizaci č. 1 (dále jen ZÚR 
LK) vydané dne 30.03.2021, které nabylo účinnosti dne 27.04.2021 

14. Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., kterým se měnil stavební zákon 

15. Dne 13. 7. 2021 byl schválen zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon, který nabyde 
účinnosti 1. 7. 2023  

16. Od 1. září 2021 je pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území závazná Aktualizace č. 4 Politiky územního 
rozvoje České republiky 

17. Dne 4. 10. 2021 byla schválena vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, která má dělenou účinnost a 
která v době zpracování Návrhu Zprávy nabyde účinnosti 1. 7. 2022 (jednotný standard 
územně plánovací dokumentace) 

 
Novela zákona č. 47/2020 Sb. vznesla požadavek na jednotný standard územně plánovací 
dokumentace, jehož podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. Tím je vyhláška č. 360/2021 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška je platná od 4. 10. 2021 a účinnosti nabyla 1. 7. 2022. 
V rámci přechodných ustanovení je možné dokončit pořizování změny územního plánu, u níž 
došlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ke schválení zadání, zprávy o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období obsahující pokyny pro zpracování návrhu změny územního 
plánu nebo obsahu změny, podle dosavadních právních předpisů. 
 
V případě ÚP Lučany nad Nisou tak bude možné dle přechozího znění vyhlášky dokončit změnu 
č. 2 bez zapracování jednotného standardu. Každá další změna územního plánu zahájená po 1. 7. 
2022 však bude muset uvést ÚP Lučany nad Nisou do souladu s vyhláškou. To se tedy týká i 
předpokládané Změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou.   
 
Parlament České republiky schválil dne 13. 7. 2021 „nový“ stavební zákon č. 283/2001 Sb., který 
zrušil stávající stavební zákon a který má nabýt účinnosti 1. 7. 2023. V době zpracování návrhu 
zprávy jsou v projednávacím procesu dvě novely. Jednou se odkládá účinnost zákona na 1. 7. 
2024 a druhá představuje komplexní pozměňovací návrh. Další úpravy spojené se změnou 
legislativy tak zatím nelze přesně odhadnout. 
 
Politika územního rozvoje České republiky 2008  
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) byla schválena 20. 7. 
2009 usnesením vlády ČR č. 929. Z PÚR ČR 2008 vyplývá, že území obce Lučany nad Nisou je 
součástí rozvojové oblasti OB7 Liberec a specifické oblasti SOB7 Krkonoše – Jizerské hory.  
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Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276/2015 
a stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a podmínky pro 
předpokládané rozvojové záměry. Pro obec Lučany nad Nisou nevyplynuly z Aktualizace č. 1 
PÚR ČR žádné změny. Územní plán obce Lučany nad Nisou byl zpracován a vydán v souladu s 
požadavky a prioritami Aktualizace č. 1 PÚR ČR.  

Dne 2. září 2019 Usnesením vlády ČR č. 629/2019 byla schválena Aktualizace č. 2 PÚR ČR a 
usnesením vlády ČR č. 630/2019 byla schválena Aktualizace č. 3 PÚR ČR. Aktualizace č. 2 PÚR 
ČR se týká změny stávajícího označení rozvojového záměru „R43 v úseku Brno – Moravská 
Třebová“, a to z „R43“ na „S43“. Jedná se o změnu z „rychlostní silnice“ na „kapacitní silnici“. 
Aktualizace č. 3 PÚR ČR řeší vodní dílo Vlachovice. Z uvedeného vyplývá, že z Aktualizace č. 
2 ani z Aktualizace č. 3 PÚR ČR nevyplynuly pro obec Lučany nad Nisou žádné změny. 

Aktualizace č. 5 PÚR ČR byla Usnesením vlády ČR č. 833/2020 schválena dne 17.8. 2020 
z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Kryry a dalších 
opatření v rámci komplexního řešení sucha v oblasti Rakovnicka. Aktualizace č. 5 PÚR ČR se 
obce Lučany nad Nisou netýká. 

Aktualizace č. 4 PÚR ČR byla Usnesením vlády ČR č. 618/2021 schválena dne 12.7. 2021. 
Hlavním důvodem pro pořízení návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR byla skutečnost, že od schválení 
předchozí „řádné“ Aktualizace č. 1 PÚR ČR vládou v dubnu 2015 uběhlo již několik let, a bylo 
tedy nutné reagovat na nové skutečnosti jak v rámci územně plánovací činnosti krajů, tak i v rámci 
činností ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. 

Návrh Aktualizace č. 4 PÚR ČR zásadně nemění koncepční zaměření platné PÚR ČR. Předmětem 
návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR jsou úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, případně 
zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat. Tyto 
změny se dotýkají také Územního plánu Lučany nad Nisou. 

U dopravních rozvojových záměrů bylo zavedeno nové sjednocené označení, tj. u záměrů silniční 
dopravy označení „SDx“, u záměrů železniční dopravy označení „ŽDx“. V souladu s novelou 
zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 268/2015 Sb.) byly rychlostní silnice „R“ převedeny 
do kategorie „D“, a u záměrů, kde není kategorie pozemní komunikace jednoznačně určena, byl 
zaveden název „kapacitní komunikace“. Tato skutečnost se však obce Lučany nad Nisou 
nedotýká. 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 
Dne 30. 3. 2021 vydalo zastupitelstvo Libereckého kraje Aktualizaci č. 1 ZÚR LK, která dne 27. 
4. 2021 nabyla účinnosti. Z Aktualizace č. 1 ZÚR LK vyplývají některé změny, které se dotýkají 
území města Lučany nad Nisou. Problematika je podrobněji řešena v kap. C.3. 
 
Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 
Strategický materiál Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 
(dále jen „Akční plán adaptace LK“) byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 27. 8. 2019 a byl schválen dne 23. 2. 2021.  
 
V analytické části je shrnut současný stav projevů změny klimatu a jejich dopadů v klíčových 
oblastech života regionu. Pro analýzu bylo využito členění území na krajiny a krajinné okrsky 
v souladu s územně plánovacími dokumenty.  
 
Návrhová část obsahuje sérii opatření v několika návrhových oblastech, jejichž cílem je 
především to, aby regulativy územních plánů umožňovaly realizaci protierozních a jiných 
opatření, prvků krajinné zeleně a vodních ploch ve všech plochách a segmentů modrozelené 
infrastruktury ve veřejných prostranstvích a zastavitelných plochách.  
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A.3. VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Během platnosti ÚP Lučany nad Nisou se neprojevily žádné negativní dopady navrženého řešení 
na udržitelný rozvoj území.  
 
Problematika udržitelného rozvoje území je řešena v územně analytických podkladech (dále jen 
„ÚAP“) pro území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou (dále jen „ORP Jablonec nad 
Nisou“), které byly a jsou pořizovány v souladu s ustanovením § 25 – 29 stavebního zákona. 
Poslední úplná aktualizace ÚAP, včetně rozboru udržitelného rozvoje území byla zpracována k 
31. 12. 2020. 
 
Rozbor udržitelného rozvoje území řeší vyhodnocení územních podmínek a potenciálů 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vazeb a trendů vývoje území.  
Město Lučany nad Nisou má předpoklady pro dobré podmínky pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj i soudržnost obyvatel území. 
V následujícím vyhodnocení trendů jsou sledované indikátory a porovnávané hodnoty jsou mezi 
roky 2016 -> 2020. Trend je buď pozitivní (+), stagnující (0) nebo negativní (-). Sledované 
indikátory jsou dále pro vyhodnocení obodovány 
Přírodní pilíř – vývoj indikátorů 
C1 Lesnatost – 41,06-> 41,08; (+):1 bod  
C2 Plochy OPK – podíl na ploše obce (%) 89,22- >89,22; (0): 2 body  
C3 Koeficient ekologické stability KES – 4,64-> 4,66; (+): 2 body  
C4 Znečištění imisemi – 0->1; (-): 0 bodů  
C5 Zastavěné území – 9,55- >16,53; (-): - 2 body  
C6 Negativně ovlivněné území – beze změny (0): 0 bodů 
Pilíř hospodářský 
A1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo – beze změn (0): 0 bodů 
A2 Intenzita bytové výstavby 35,13-> 37,33; (+): - 1 bod 
A3 Ochrana půd – 0,44-> 0,44; (0): - 2 body 
A4 Plochy výroby – 0,66-> 0,65; (0): 0 bodů  
A5 Dostupnost silnic a železnic beze změny (0): – 2 body  
A6 Počet ekonomických subjektů – 280-> 283; (+): 1 bod  
A7 Daňové příjmy obce – 11 431,7 6-> 15 649,6 1; (+): - 1 bod  
A8 Zadluženost obce – 1 821,6 7-> 1 199,3 1; (+): 1 bod  
Pilíř soudržnosti 
B1 Vzdělanostní struktura – beze změny (viz B1); (0): 0 body  
B2 Nezaměstnanost – 3,5-> 2,4; (+): 1 bodů  
B3 Základní občanská vybavenost – 4-> 4; (0): 2 body 
B4 Dostupnost centra dojížďky – beze změny (viz B4); (0): 0 bodů  
B5 Věková struktura – 1 -> 1; (0): 1 bod  
B6 Vývoj počtu obyvatel – 1,68- >5,77; (+): 0 bodů  
 
Celkový trend (dle bodového hodnocení) 
Přírodní pilíř - 6 -> 3 (-): 3 (+) 
Hospodářský pilíř - 2 -> 8 (+): 2 (+) 
Pilíř soudržnosti - 8 -> 4: (+) 
 
Z ÚAP nevyplynulo, že by ÚP Lučany nad Nisou měl negativní dopad na udržitelný rozvoj území, 
zhoršování přírodního pilíře soudržnosti je způsobeno zejména zvyšující se mírou zastavěnosti 
území.  
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B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ 
Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 
 
Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) pro území obce s rozšířenou působností Jablonec nad 
Nisou (dále jen ORP Jablonec n.N.) jsou pořizovány v souladu s ustanovením § 25 – 29 stavebního 
zákona. Poslední úplná aktualizace ÚAP, včetně rozboru udržitelného rozvoje území, byla 
zpracována k 31. 12. 2020.  
 
Urbanistické závady:  
P76u pokles pracovních příležitostí - uzavřená sklárna (možnost přestavět na muzeum) Lučany 
nad Nisou  
P77u nevyhovující nebo chybějící technická infrastruktura v okrajových částech obce – 
Jindřichov, Horní Maxov, Lučany nad Nisou 
 
Dopravní závady: 
P78d přetížená silnice I/14 Lučany nad Nisou  
P79d problém s vymezením nových záplavových území – zasahují do vymezených zastavitelných 
ploch Lučany Nad Nisou 
 
Jedním z problémů je neexistence celkového systému technické infrastruktury na celém území 
obce. Obec má velké množství nekompaktních zastavěných ploch a musí řešit nákladné investice 
do pořízení a správy technické a dopravní infrastruktury. Je třeba řešit infrastrukturu i v dalších 
katastrálních územích správního území Lučany nad Nisou. Vzhledem k velikosti místních částí 
obce, rozptýlené struktuře horské zástavby a podmínkám v území není prozatím investičně a 
provozně výhodné ve stávající zástavbě okrajových částí obce budovat čistírnu odpadních vod, 
splaškovou kanalizační síť a řešit centrální zásobování pitnou vodu. Řešení problematiky nové 
infrastruktury je závislé především na dostupnosti finančních prostředků.  
 
Bývalá sklárna v Lučanech nad Nisou, kde byla sklářská výroba ukončena cca v roce 2008, je na 
základě rozhodnutí stavebního úřadu MM Jablonec nad Nisou, čj. 77493/2020 ze dne  22.1.2020, 
rekonstruována na muzeum veteránů s kavárnou a vybavenými auto a moto dílnami pro opravy 
veteránů a depozity vozů. Tento krok pro obec znamená nejenom nové využití a zkvalitnění 
prostředí „brownfildu“ v centrální části obce, ale také možnost pro vytvoření nových pracovních 
příležitostí a zvýšení turistické atraktivnosti obce i v širším měřítku. 
 
V r. 06/2020 zahájil MěÚ Tanvald, odborem stavebním a životního prostředí, projednání návrhu 
opatření obecné povahy ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového 
území vodního toku Smržovský potok v ř. km. 0,0 – 6,52. Navrhované vymezení se dostalo do 
střetu se zastavitelnými plochami pro bydlení, a to s lok. č. 2.10, 44 a 47. Tento proces byl 
v 12/2020 na základě žádosti Povodí Labe s.p. ukončen a MěÚ Tanvald, odbor stavební a 
životního prostředí již v započatém procesu nepokračoval. Záplavové území a vymezení aktivní 
zóny záplavového území vodního toku Smržovský potok v ř. km. 0,0 – 6,52 tak nebylo stanoveno, 
čímž pominul problém kolize zastavitelných ploch se záplavovým územím. 
Lze konstatovat, že některé problémy jsou vyplývající z ÚAP již pominuly, další problémy lze 
změnou v územně plánovací dokumentaci řešit jen obtížně. Z vyhodnocení tak nevyplývá žádná 
změna ÚP Lučany nad Nisou. 
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C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S 
POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

C.1. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 
 
Aktuálně platná je Politika územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, a 5. Závazné je 
úplné znění ze dne 1. 9. 2021 (dále jen „PÚR ČR 2021“).  

Návrh Aktualizace č. 4 PÚR ČR zásadně neměnil koncepční zaměření platné PÚR ČR, 
předmětem byly úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, případně zpřesnění, resp. 
vypuštění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat. Územního plánu 
Lučany nad Nisou se týkají úpravy vytýčených priorit č. 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 28, 29, a 
priorita 32 byla vypuštěna. Pro SOB07 jsou měněny úkoly pro ÚP. 

OB7 Rozvojová oblast Liberec  
Vymezení: Území obcí z ORP Jablonec nad Nisou (bez obcí v severní části), Liberec (bez obcí v 
západní a severovýchodní části), Tanvald (jen obce v západní části). 
 
Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Liberce při 
spolupůsobení vedlejšího centra Jablonec nad Nisou. Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva 
a ekonomických činností; převážná část ekonomických aktivit má republikový význam. 
Podporujícím faktorem rozvoje je existující propojení dálnicí D10 a silnicí I/35 s Prahou a 
připravované propojení silnicí I/35 v nové trase s Hradcem Králové, s návazností na 
připravovanou dálnici D35, přičemž rozhodující je také napojení na modernizované železniční 
tratě směr Praha. 
 
Úkoly pro územní plánování: Řešit územní souvislosti napojení oblasti na modernizované 
železniční tratě ve směru na Prahu. 
 
 
SOB7 Specifická oblast Krkonoše – Jizerské hory  
Vymezení: Území obcí z ORP Frýdlant, Jablonec nad Nisou (severní část), Jilemnice (severní 
část), Liberec (severovýchodní část), Tanvald (bez obcí v západní části), Trutnov (severní část), 
Vrchlabí (severní část). Oblast se dotýká na území ORP Jablonec nad Nisou, Liberec a Tanvald 
OB7 Liberec. 
Důvody vymezení: 
a) Potřeba úměrně a rovnoměrně využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký rekreační 
potenciál Krkonoš, které jsou národním parkem a biosférickou rezervací UNESCO a zasahují na 
území Královéhradeckého a Libereckého kraje a do sousedního Polska a Jizerských hor, které 
jsou chráněnou krajinnou oblastí. Jde o celistvé území s kvalitním životním prostředím, vysokými 
přírodními a krajinnými hodnotami a s významným rekreačním potenciálem. 
b) Potřeba řešit střety aktivit rekreace a cestovního ruchu s přírodními a krajinnými hodnotami, 
vzhledem ke skutečnosti, že oblast je významně zatížena rekreací a cestovním ruchem tuzemským 
i zahraničním (Polsko, Německo) a patří k nejatraktivnějším turistickým regionům ČR. 
c) Potřeba snížení vysokého a stále rostoucího zatížení až přetížení území a dopravní a technické 
infrastruktury uživateli, zejména v místech, kde tento vliv zasahuje až do chráněných území 
přírody. 
d) Potřeba posílení ekonomické a sociální stability území pomocí koordinovaného rozvoje 
cestovního ruchu a dalších hospodářských odvětví, která jsou šetrná k životnímu prostředí. 
Nutnost kooperace území se sousedními polskými oblastmi. 
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat: 
a) rovnoměrné, diferencované, úměrné a vyvážené využívání lidského, přírodního i 
ekonomického, zejména rekreačního potenciálu oblasti, 
b) zmírnění střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v souladu se zájmy 
ochrany přírody a krajiny, zejména v hlavních střediscích, především v období hlavní sezóny a 
vytváření podmínek rozvoje pro rozvoj šetrných forem rekreace a cestovního ruchu i mimo hlavní 
střediska, 
c) zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních vazeb, 
d) koordinovaný rozvoj ekonomických aktivit, zejména cestovního ruchu, preferování aktivit 
šetrných k životnímu prostředí. 
 
Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 
a) v ostatních sídlech mimo stávající rekreační střediska vytvářet územní podmínky pro 
zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení, 
b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj takových odvětví a aktivit, které budou diferencovaně a 
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, 
c) 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, 
d) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území uvnitř i přes hranice, 
e) vytvářet územní podmínky pro zlepšení technické a dopravní infrastruktury, zejména pro rozvoj 
ekologických forem dopravy, 
f) zohlednit výstupy ze schválené Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. 
 
Koridory dopravní a technické infrastruktury vymezené v PÚR ČR 2021 se nedotýkají správního 
území města Lučany nad Nisou.  
 
C.2.  POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR 

Ke dni 14. 1. 2015 usn. č. 22 schválila vláda ČR Politiku architektury a stavební kultury ČR (dále 
jen Politika). 
Politika byla schválena vládou ČR coby strategický dokument s celostátní působností. Má přinést 
zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto 
podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. 
Pořizovatel vyhodnotil témata a cíle stanovené Politikou vč. návrhu opatření pro dosažení těchto 
cílů. 
 
Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel 
Územní plán člení území Lučan nad Nisou do třech urbanisticky a částečně i funkčně odlišných 
typů se specifickým charakterem zástavby. Pro každou z nich stanovuje zásady rozvoje, které 
naplňují cíl 1.1 Pozitivně ovlivňovat vývoj sídelní struktury. 
Zároveň územní plán stanoví zásady urbanistické koncepce, ve kterých naplňuje cíl 1.2 Stanovit, 
chránit a rozvíjet dlouhodobou urbanistickou koncepci sídel zahrnující mj. jejich funkční, plošné 
i prostorové uspořádání. V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny plochy s rozdílným 
způsobem využití. Základem plošného uspořádání řešeného území je jeho členění na zastavěné a 
zastavitelné plochy a nezastavitelná území.  
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Cíl 1.3 Minimalizovat nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do okolní krajiny. Snaha zajistit 
důsledné využívání zastavěného území prostřednictvím cílené revitalizace opuštěných a 
zanedbaných zastavěných ploch, ale i jednotlivých nevyužívaných staveb, je vyjádřena v zásadách 
koncepce ochrany a rozvoje hodnot území. 
ÚP Lučany nad Nisou zahrnuje veřejnou infrastrukturu mezi civilizační a technické hodnoty, které 
budou na území Lučan nad Nisou respektovány, chráněny a rozvíjeny. Cíl 1.4 V sídlech zajistit 
přiměřenou dostupnost veřejné infrastruktury je naplněn stanovením koncepce veřejné, dopravní 
a technické infrastruktury, kde vymezuje plochy občanského vybavení s rozdílným způsobem 
využití a stanoví koncepci zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod, 
zásobování el. energií, zásobování plynem, telekomunikací a nakládání s odpady a řeší silniční, 
železniční, pěší a cyklistickou dopravu. 
Řešení územního plánu respektuje rozčlenění krajiny na jednotlivé základní součásti krajinného 
rázu - oblasti, podoblasti a místa krajinného rázu a prvky a znaky utvářející charakteristický ráz 
krajinného rázu. Dokumentem, který ze zákona vymezuje oblasti a místa krajinného rázu, 
podrobněji hodnotí charakteristiky a hodnoty krajinného rázu a diferencovaně stanovuje zásady 
jeho ochrany včetně priorit, je Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO JH (Ing. arch. 
Brychtová, 2008). Podle tohoto hodnocení je území města Lučany nad Nisou zařazeno do oblasti 
krajinného rázu C Jizerské hory - Jablonecko, podoblastí krajinného rázu (POKR) C-1 Jablonecko 
- Tanvaldská, míst krajinného rázu (MKR) C-1-a, C-1-d, C1-e. Tím je v souladu s cílem 1.5. Při 
obnově a tvorbě krajiny posílit plánování, zejména důsledně využívat územně plánovací 
dokumentace a podklady, i pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy na území obce Lučany nad 
Nisou neproběhly. 
 
Téma 2 – Veřejná prostranství 
ÚP Lučany nad Nisou má v centrální části obce vymezeny plochy veřejných prostranství, které 
zahrnují stávající veřejné prostory pozemní komunikace v zastavěném území obce, z nichž je 
přístup k jednotlivým pozemkům a drobné plochy veřejné zeleně. V Lučanech nad Nisou jde 
především o prostory vázané ke komunikacím, případně k objektům občanské vybavenosti a o 
veřejnou zeleň. ÚP Lučan nad Nisou navrhuje novou Plochu veřejných prostranství – veřejná 
zeleň VP. Zároveň budou plochy veřejných prostranství dále vymezovány v rámci zastavitelných 
ploch pro bydlení. 
 
Téma 3 – začlenění staveb do prostředí  
ÚP Lučany nad Nisou v rámci stanovení koncepce ochrany a rozvoje hodnot v území vymezuje 
hodnoty urbanistické, architektonické a kulturní. Kromě kulturních památek registrovaných 
v Ústředním seznamu nemovitých a movitých kulturních památek ČR navrhuje územní plány 
další hodnoty chránit a respektovat. Územní plán rozvíjí stávající urbanistickou strukturu, a to 
v závislosti dle charakteru stávající zástavby. V rámci podmínek prostorového uspořádání stanoví 
zejména u obytných domů, že hmotové řešení nové výstavby nesmí vybočovat zásadním 
způsobem z kontextu řešení staveb v okolním prostředí. Novostavby či přestavby stávajících 
staveb musí respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu blízké zástavby, a to 
zejména při umístění na pozemku.   
 
Současný ÚP Lučany nad Nisou naplňuje cíle Politiky architektury a stavební kultury ČR. 

C.3. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 
 
Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
(dále jen ZÚR LK) usnesením č. 466/11/ZK dne 13. 12. 2011 (pořizovatel: Krajský úřad 
Libereckého kraje, zhotovitel: SAUL s.r.o. Liberec). ZÚR LK nabyly účinnosti dne 22. 12. 2011. 
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Dne 30.3.2021 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen Aktualizace č. 1 ZÚR LK) usnesením č. 
112/21/ZK. Úplné znění ZÚR LK ve znění Aktualizace č. 1 nabylo účinnosti dne 27. 4. 2021. 
 
ZÚR LK stanovily krajské priority územního plánování k Zajištění příznivého životního 
prostředí P1 – P6, k Zajištění hospodářského rozvoje území P7 – P19 a k Zajištění sociální 
soudržnosti obyvatel území P20 – P31. Aktualizace č. 1 ZÚR LK mění znění krajských priorit 
územního plánování a shrnuje je v bodech P1 – P21. 
 
Z Aktualizace č. 1 ZÚR LK vyplývá, že území města Lučany nad Nisou se dotýkají následující 
zásady: 
Zcela přepracovaná je kapitola A. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v Politice územního rozvoje, 
celkem obsahuje 21 priorit. Krajské priority byly stanoveny k dosažení vyváženého vztahu všech 
pilířů udržitelného rozvoje. 
 
Z1 Ve vymezené rozvojové oblasti republikového významu s dopravním napojením na 
významné kapacitní silniční a železniční koridory podporovat rozvoj hospodářských a 
sociálních aktivit, posilujících význam LK v republikových a středoevropských vazbách. 
Došlo ke zpřesnění vymezené oblasti OB7 Rozvojová oblast Liberec, do které spadá také město 
Lučany nad Nisou a pro tuto skutečnost vyplývají nová kritéria a podmínky pro rozhodování 
v území. 
 
viz Výkres uspořádání území kraje 

 

Z22 Využívat společný potenciál železničních a tramvajových tratí 
Řeší projekt společného využití železničních a tramvajových tratí  - konečnou vizí projektu se 
stane využití stávajícího železničního spojení v délce přes 110 km v ose Zittau – Jelenia Góra 
přes Hrádek nad Nisou, Chrastavu, Liberec, Jablonec nad Nisou, Smržovku, Tanvald, Harrachov 
a Szklarskou Porębu. V Liberci a Jablonci nad Nisou bude do systému zapojena městská 
tramvajová síť. novým úkolem je prověřit a případně dle konkrétních územních podmínek 
stabilizovat propojovací úseky mezi železničními a tramvajovými tratěmi.  
 
viz Schéma ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability 

 

Z29 Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních opatření na ochranu před 
povodněmi především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující 
zvýšení ochrany před povodněmi prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy 
opatření ochrany před povodněmi technického charakteru musí respektovat principy 
minimalizace negativních vlivů na biologickou rozmanitost a stabilitu ekosystémů  
 
Na hranici obce Lučany nad Nisou s městem Jablonec nad Nisou území s prioritním řešením 
ochrany před povodněmi toku Lužická Nisa. Zásada řešící ochranu území před povodněmi byla 
upravena – byly vypuštěny dříve specificky vymezené protipovodňové koridory a byly nahrazeny 
územím s prioritním řešení protipovodňové ochrany (mimo jiné Lužická Nisa). Dále byly 
upraveny úkoly pro územní plánování.  
Viz Schéma území s prioritním řešením ochrany před povodněmi 
 
Z33 Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti systému zásobování zemním plynem 
a pro plynofikaci obcí. 



Zpráva o uplatňování ÚP Lučany nad Nisou za období 2016 - 2022 
 

33 
 

Nově vymezuje koridor VTL1A – VTL plynovod, úsek Jablonec nad Nisou – Smržovka 
(posílení, přeložky). Koridor je veden ve stávající trase, která byla v ÚP Jablonec nad Nisou již 
stabilizována. 
viz Schéma ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability 

 
Z37 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability. 
Regionální biocentrum RC1668 Malá Strana Lučany nad Nisou 
Regionální biokoridor RK647 Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou 
Regionální biokoridor RK648 Josefův Důl, Lučany nad Nisou 
viz Schéma plocha a koridorů, včetně územního systému ekologické stability 

 
Z42 Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající 
péčí. 
 
Z43 Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v územích se sportovně rekreačním zatížením. 
 
Z45 Zabezpečovat zachování krajinných hodnot a krajinného rázu diferencovaně dle 
vymezených jednotek krajinného členění. 
 
Z48 Územně chránit a hospodárně využívat povrchové a podzemní zdroje vody a prameniště 
minerálních a léčivých vod, podporovat posilování retenční schopnosti území kraje. 
 
Z49 Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o památkový fond kraje, 
respektovat dochované historické dědictví jako významný fenomén území, vytvářet územní 
podmínky pro jeho využívání ve prospěch rozvoje cestovního ruchu, kongresové a poznávací 
turistiky na území kraje. 
 
Z50 Zajistit evidenci a vytvářet územní podmínky pro vhodné využití území s koncentrací 
objektů lidové architektury, vnímat dochované soubory jako významnou součást osídlení a 
obrazu krajiny v kontextu historie osídlení s přesahem do sousedních krajů a států. 
 
Z52 Upevňovat strukturu osídlení jako hierarchický systém s jednoznačným přiřazením každé 
obce k jednomu nespornému centru osídlení, jehož spádový obvod je dále jednoznačně 
přiřazen k centru osídlení vyššímu  
 
viz Výkres uspořádání území kraje 
 
Z54 Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální soudržnosti v 
diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru. 
Řeší koncepci uspořádání a typologie městských a venkovských prostorů má upravená kritéria a 
podmínky pro rozhodování v území a rovněž nové úkoly pro územní plánování 
 

viz Schéma vymezení městských a venkovských prostorů na území LK 

 

Z55 Zohledňovat odlišné územní a funkční dispozice v různých částech území kraje, podporovat 
v nich rozvíjení územně typických činností, soustřeďovat republikově a krajsky významné 
rozvojové záměry přednostně na území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os 
 
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. 
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Z60a 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. 
Řeší vymezení multifunkčních turistických koridorů (ÚP Lučany nad Nisou se týkají koridory 
D40A), oproti původním ZÚR LK už nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. 
 
viz Schéma kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory 
 
Z63 Vytvářet územní podmínky zabezpečení zájmů z pohledu ochrany obyvatelstva a ochrany 
dopravní a technické infrastruktury. 
 
Z64a Územní rozvoj realizovat v souladu s cílovými kvalitami krajin. 
Zásada přepracovaná. Úkoly pro územní plánování jsou ve stanovení základních podmínek pro 
ochranu krajinného rázu v souladu s cílovými kvalitami krajin v krajinných celcích. Z tohoto 
vymezení krajin vychází i Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého 
kraje. Město Lučany nad Nisou je součástí krajinného celku KC 03 - Jizerské hory, krajin 03-1 
Jizerské hory - centrální část, 03-3 Janov-Josefův Důl-Desná, 03-5 Smržovka – Tanvald 
 
Viz Výkres krajin, pro které se stanovují cílové charakteristiky 

 

Z68 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby. 
Nově vymezuje koridor VTL1A jako veřejně prospěšnou stavbu 
 

Z69 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření. 
Řeší vymezení ÚSES: regionální biocentrum RC1668 Malá Strana Lučany nad Nisou, regionální 
biokoridor RK647 Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou a regionální 
biokoridor RK648 Josefův Důl, Lučany nad Nisou. 
Byla zcela zrušena část věnující se koridorům veřejně prospěšných staveb pro protipovodňovou 
ochranu P09 a pro turistickou dopravu (D40). 
 
viz Schéma kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory a 

     Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability 

 

Z71 Zohlednit požadavky nadmístního významu vymezené v ZÚR LK na koordinaci územně 
plánovací činnosti v ÚPD dotčených obcí 
Sumarizuje vymezené koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro 
lepší orientaci (D40, RC1668, RK647, RK648) 
 

viz Schéma kategorizace středisek a center cestovního ruchu, multifunkční turistické koridory a 

     Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability 

 

Z72 Vymezit území vybraných ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich 
využití územní studií. 
Nově vymezena plocha pro Územní studii ÚS 6 Řešení koordinace územního rozvoje sídelní 
aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 
 
Aktualizace č. 1 ZÚR LK mění znění krajských priorit územního plánování a shrnuje je kap. A. 
S některými z výše uvedených úprav priorit a zásad stanovených v AZÚR LK 2021 není ÚP 
Lučany nad Nisou v souladu a je třeba je upravit či přepracovat (kap. A, Z1, Z29, Z60, Z68, Z69, 
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Z71 a Z72). Některé zásady Územní plán Lučany nad Nisou, které vyplynuly ze ZÚR LK, 
nevyhodnotil a bylo by potřebné zásady týkající se města Lučany nad Nisou doplnit a zhodnotit 
(např. Z2, Z22, Z28, Z33, Z42, Z43, Z45, Z48, Z49, Z50, Z52, Z54, Z55, Z64a, Z63) 
 
Požadavkem je uvedení ÚP Lučany nad Nisou Změnou č.1 do souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací.  

C.4. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU JIZERSKÉ HORY 
 
ZÚR LK vydané 21. 12. 2011 vymezily 5 ploch a koridorů, jejichž využití je třeba prověřit územní 
studií.  
Jednou z nich je územní studie US1 Prověření rozvoje potenciálu cestovního ruchu oblastí 
cestovního ruchu Frýdlantsko a Jizerské hory.  
Územní studie byla pořízena pod názvem Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory, dne 
9. 3. 2016 byla schválena možnost jejího využití a byla zaregistrována v evidenci územně 
plánovací činnosti. 
Cílem koncepce územní studie je prověření možností rozvoje a regulace cestovního ruchu včetně 
řešení dopravy s ohledem zejména na přírodní hodnoty. Návrh je opatřením ke koordinovanému 
usměrňování a řízení cestovního ruchu a rekreace. 
 
Územní studie řeší 5 oblastí cestovního ruchu a představuje návrh záměrů, které by bylo vhodné 
realizovat pro splnění určených cílů. Území města Lučany nad Nisou se týkají tyto:  
 
Pěší turistika 
P45 Vyhlídková trasa Záhoří – Ferdinandův kopec – Hrachový kopec – Jindřichov  
H08 Propojení hipostezek v Jizerských horách s hipostezkami v Českém ráji 
 
Sjezdové lyžování 
Z koncepce nevyplývá pro ÚP Lučany nad Nisou žádný konkrétní záměr. 
 
Běžecké lyžování 
B24 Zahuštění upravovaných běžeckých tras Jizerské magistrály v prostoru Karlov – Horní 
Maxov – Dolní Maxov  
 
V rámci Změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou je třeba prověřit záměry vyplývající z koncepce 
a zapracovat do ÚP Lučany nad Nisou. 

D. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 4 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

 
Označení Název plochy Výměra 

navržených 
ploch (ha) 

Využité 
plochy 

(ha) 

Využití 
návrhových 
ploch (%) 

Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné 
BV Plochy obytné – bydlení venkovské  19,039 2,058 10,8 % 
BV 

II.etapa 
Plochy obytné – bydlení venkovské 2,900 0 0 
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BR Plochy obytné – bydlení venkovské - 
rozptýlené 

17,242 2,966 17,2 % 

BR  
II. etapa 

Plochy obytné – bydlení venkovské - 
rozptýlené 

0,960 0 0 

OK Plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení 

0,113 0 0 

OS Plochy občanského vybavení - sport a 
tělovýchova 

2,228 0 0 

VS Plochy výroby a skladování 0,143 0 0  
VP Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 0,084 0,084 100 % 
DP Plochy dopravní a technické infrastruktury – 

parkovací plochy 
0,462 0, 164 55 % 

TI Plochy dopravní a technické infrastruktury- 
plochy technické infrastruktury 

0,083 0 0  

 
V rámci územního plánu bylo vymezeno celkem 95 zastavitelných ploch pro bydlení, 17 ploch je 
plně využito, 5 je využito částečně.  
V kategorii BV bylo vymezených 40 ploch, ze kterých jsou plně využity 4 plochy, 
částečně využité jsou 3 plochy.  
V kategorii BR bylo vymezeno 55 ploch, ze kterých je zcela využito 13 ploch, 2 plochy jsou 
využity částečně. 
V rámci návrhových ploch umožňujících bydlení bylo realizováno celkem 30 objektů, z toho 12 
objektů v plochách BV a 18 objektů RD v plochách BR.  
 
Skutečností je, že výstavba na velké části zastavitelných ploch je podmíněna zpracováním územní 
studie. 
 
• Plochy BV – 19,039 ha 

U celkem 12,564 ha ploch BV (65,9 % z celkové výměry ploch BV) je jejich využití 
podmíněno pořízením územní studie. Územní studie jsou pořízeny pro lok. 30, 37b, 38 a 109a 
(3,112 ha, z toho je využito zatím pouze 0,465 ha). Pro lok. 79, 80 a A22 bylo zpracováno 
zadání územních studií. Územní studie A22, 79 a 80 jsou aktivně řešeny (6,02 ha). 
 

• Plochy BR – 17,242 ha 
U celkem 7,073 ha ploch BR (41,0 % z celkové výměry ploch BR) je jejich využití podmíněno 
zpracováním územní studie. Územní studie jsou pořízeny pro lok. A10, A11 a A21 (4,415 ha, 
z toho využito 1,108 ha). 

 
Rekapitulace: 
Celkem bylo vymezeno 40,141 ha návrhových zastavitelných ploch umožňující bydlení, z nichž 
bylo doposud využito pro navržený účel 5,024 ha, tedy 12,5 % (realizováno 30 RD). Z těchto 
vymezených ploch je však v době zpracování návrhu Zprávy 3,86 ha využitelných až ve II. etapě 
a 12,110 ha nevyužitelných bez zpracování územní studie. V současné době nelze tedy přímo 
využít celkem 15,970 ha, tj. 39,8 % navržených ploch pro bydlení. V době zpracování návrhu 
Zprávy byly započaty nebo aktivně probíhají činnosti k odblokování 6,02 ha navržených ploch 
pro bydlení, tj. 15 %. V současné době je umožněna výstavba bydlení na 19,147 ha navržených 
zastavitelných ploch pro bydlení, tj. 47,7 % z celkové výměry navržených zastavitelných ploch.  
 
Z demografického hlediska se situace vyvíjí následovně: 
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Vývoj počtu obyvatel obce Lučany nad Nisou 
 

Rok  Počet 
obyvatel  
(stav 1. 1.) 

Narození Zemřelí Přistěhov
alí 

Vystěhov
alí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

2011 1762 14 17 43 52 -3 -9 -12 
2012 1750 14 27 50 49 -13 1 -12 
2013 1738 21 18 53 42 3 11 14 
2014 1752 12 18 60 63 -6 -3 -9 
2015 1743 20 18 63 57 2 6 8 
2016 1751 17 12 100 64 5 36 41 
2017 1792 27 15 81 52 12 29 41 
2018 1833 23 10 64 51 13 13 26 
2019 1859 15 13 83 55 2 28 30 
2020 1889 19 21 79 62 -2 17 15 
2021 1911 16 30 70 56 -14 14 - 

 
Ze statistických dat vyplývá, že v posledních letech počet obyvatel mírně roste, do města se více 
lidí stěhuje než odchází.  
 
Závěr:  
Vymezené zastavitelné plochy byly v souladu s urbanistickou koncepcí ÚP Lučany nad Nisou 
navrhovány pro realizaci 130 RD, z toho cca 14 až ve II. etapě. Územní plán odhadoval nárůst 
počtu trvale hlášených obyvatel v r. 2025 o 130 osob a celkový počet obyvatel obce min. 1900. 
Tento návrhový horizont město Lučany nad Nisou již dosáhlo. Otázkou však zůstává, jaký trend 
přinese současná ekonomická a v neposlední řadě i uprchlická krize.  
 
Z vyhodnocení nevyplývá, že by byly naplněny podmínky §55 odst. 4 stavebního zákona a bylo 
potřeba vymezovat nové zastavitelné plochy pro bydlení. Z celkového počtu 40,141 ha 
návrhových zastavitelných ploch umožňující bydlení bylo za dobu 6 let využito pro navržený účel 
4,024 ha (realizováno 30 RD). Územní plán v současné době poskytuje možnost realizovat 
výstavbu bydlení na 19,147 ha navržených zastavitelných ploch pro bydlení, což je dostatečné 
množství pro další rozvoj bydlení v obci. 
 
O vymezování nových zastavitelných plochy by bylo možné uvažovat v případě průkaznosti, že 
vymezené zastavitelné plochy nelze reálně pro výstavbu využít. Na základě společné dohody o 
jejich vypuštění z ploch pro bydlení by byly možné tyto plochy nahradit vymezením nových 
zastavitelných ploch pro bydlení změnou ÚP Lučany nad Nisou. Na zhruba třetině vymezených 
zastavitelných ploch pro bydlení však tato možnost nebyla územní studií dosud prověřena. 
Vypouštění ploch je však problematické z hlediska vlastnických vztahů a možných náhrad za 
změnu v území, které se řídí ustanovením §102 stavebního zákona, ačkoli tyto náhrady jsou ze 
zákona uplatnitelné do 5 let od nabytí účinnosti územního plánu.  

E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 
ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČANY NAD NISOU V ROZSAHU 
ZADÁNÍ ZMĚNY 
 
Změna č. 1 bude pořizována zkráceným postupem dle §55a a 55b stavebního zákona, pokud tak 
Zastupitelstvo města Lučany nad Nisou v rozhodnutí o pořízení změny územního plánu výslovně 
stanoví. 
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E.1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, 
VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V 
POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K 
SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

E.1.1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
Změna č. 1 ÚP Lučany nad Nisou prověří následující návrhy na změnu územního plánu uplatněné 
veřejností: 

1) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy lesní (NL) na Plochy 
obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 540/11 k.ú. Lučany nad 
Nisou z důvodu využití jako zázemí domu č.p. 595  

2) Prověřit opětovné zařazení pozemku p.č. 1185/1 k.ú. Jindřichov nad Nisou do 
zastavitelných Ploch obytných – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) 
umožňujících stavbu RD, a to z důvodu nepřevzetí zastavitelné plochy pro bydlení 
z předchozího ÚPNSÚ Lučany nad Nisou do nového ÚP Lučany nad Nisou  

3) Prověřit opětovné zařazení pozemku p.č. 2334/5 k.ú. Lučany nad Nisou do zastavitelných 
Ploch obytných – bydlení v rodinných domech (BV) umožňujících stavbu RD, a to 
z důvodu nepřevzetí zastavitelné plochy pro bydlení z předchozího ÚPNSÚ Lučany nad 
Nisou do nového ÚP Lučany nad Nisou  

4) Prověřit stanovení zastavitelné Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené 
(BR), lok. 2.24, pro 2 rodinné domy jako v ÚPNSÚ Lučany nad Nisou, aby bylo možné 
umístit na pozemku p.č. 1183/2 v k.ú. Jindřichov nad Nisou RD  

5) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na stabilizovanou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené 
(BR) pozemku st.p.č.256/2 k.ú. Jindřichov nad Nisou v souladu se skutečností  

6) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na zastavitelné plochy Občanské vybavení sport a tělovýchova (OS) na 
pozemku p.č. 1157/4 v k.ú. Jindřichov nad Nisou a změna funkčního využití ze 
stávající kategorie Občanské vybavení - sportovní plochy (OP) na zastavitelné plochy 
Občanské vybavení - sport a tělovýchova (OS) na části pozemku p.č. 1157/2 v k.ú. 
Jindřichov nad Nisou umožňující realizaci zpevněného parkoviště  

7) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemcích 
st.p.č. 362/3, 362/1 a 363/3 v k.ú. Lučany nad Nisou v souladu se skutečným stavem  

8) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené 
(BR) na části pozemku p.č.1173/1 k.ú. Jindřichov nad Nisou z důvodu rozšíření 
zastavitelné lokality č. 2.19, která je limitována umístěním a ochrannými pásmy stávající 
technické infrastruktury  

9) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy přírodní (NP) na 
stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na části 
pozemku p.č. 615/1 v k.ú. Horní Maxov tak, jak bylo vymezeno v ÚPNSÚ Lučany nad 
Nisou, a to z důvodu stavby přístřešku pro zemědělské stroje  
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10) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na části 
pozemku p.č. 595/1 k.ú. Horní Maxov z důvodu rozšíření stabilizované plochy pro bydlení 
pro umístění RD  

11) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na pozemku části pozemku p.č. 284/1 v k.ú. Lučany nad Nisou a stávající 
kategorie Plochy lesní (NL) na pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Lučany nad Nisou na 
stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) z důvodu rozšíření 
stabilizované plochy pro bydlení pro přístřešek pro palivové dřevo  

12) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemcích 
st.p.č. 604, části p.č. 2301 a 2309 v k.ú. Lučany nad Nisou v souladu se skutečným stavem  

13) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající Plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení (OK) na Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 
764/5 a st.p.č. 813 v k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu legalizace garáže a využití jako 
zahrady k RD  

14) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č.167/41 
k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu přístavby rodinného domu  

15) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy výroby a skladování (VS) 
na stabilizované Plochy centra - smíšené (BC) na pozemcích p.č.2633, 2632/1 a st.p.č. 505 
k.ú. Lučany nad Nisou  

16) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na pozemku st. p.č. 153 v k.ú. Lučany nad Nisou na stabilizované Plochy 
obytné – bydlení v rodinných domech (BV) z důvodu rozšíření stabilizované plochy pro 
bydlení pro přístřešek pro palivové dřevo  

17) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na zastavitelné Plochy výroby a skladování (VS) na pozemku p.č.2117/25 v 
k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu stavby zemědělského skladu  

18) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy lesní (NL) na Plochy 
obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 919/5 v k.ú. Lučany nad 
Nisou z důvodu legalizace realizovaných staveb  

19) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na části 
pozemku p.č. 1144/2 k.ú. Jindřichov nad Nisou z důvodu stavby garáže a skladu  

20) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy lesní (NL) na Plochy 
obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na pozemcích p.č. 1991/3 a st.p.č. 
315/4 v k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu uvedení do souladu se skutečností (stavba pro 
rodinnou rekreaci č.e. 32) 

21) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) z důvodu 
historicky existujících nadzemních objektů na části pozemku p.č.471/2 k.ú. Horní Maxov 
o výměře 165 m2  

22) Prověřit možnost umístění RD na pozemcích p.č. 1222/1 a 1244/1 v k.ú. Lučany nad 
Nisou, které jsou stabilizovanou plochou kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných 
domech – rozptýlené (BR), ale nesplňují podmínku minimální velikosti stavebního 
pozemku 1500 m2  
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23) U ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR prověřit 
možnost navýšení koeficientu zastavění Kp = 20 % na Kp = 25 – 30 %, a to z důvodu 
umožnění vyšší míry zastavěnosti pozemků p.č. 1113/16 a 1127/11 v k.ú. Jindřichov nad 
Nisou při umístění novostavby RD  

24) Prověřit změnu funkčního využití ze stabilizované plochy kategorie Plochy technické 
infrastruktury (TI) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) na 
pozemcích p.č. 2212/2 a st.p.č. 818 a 817 v k.ú. Lučany nad Nisou z důvodu novostavby 
rekreačního objektu se zahradou 

25) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy lesní (NL) na Plochy 
obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemcích p.č. 2222/7 a st.p.č. 357/1 v k.ú. 
Lučany nad Nisou v souladu se skutečností  

26) Prověřit směnu funkčního využití části stávající Plochy smíšené nezastavěného území 
(NS) na pozemcích p.č. 2410 a 2411/3 v k.ú. Lučany nad Nisou za stabilizovanou Plochu 
obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) na části pozemků p.č. 2411/1 a 2411/4 v k.ú. 
Lučany nad Nisou z důvodu zajištění zázemí k RD a zároveň z důvodu migrace zvěře  

27) Prověřit možnost umístění RD na části navrhovaného pozemku p.č. 1103/1 
v k.ú.Jindřichov nad Nisou, který je stabilizovanou Plochou obytnou – bydlení 
v rodinných domech – rozptýlené BR, která však nedosahuje minimální velikosti 
stavebního pozemku 1500 m2, popř. prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 
1103/3, 1103/7, 1084/2 a 1084/4 v k.ú. Jindřichov nad Nisou dle předloženého návrhu 
geometrického plánu na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech – 
rozptýlené (BR), a to z důvodu majetkového vyrovnání  

28) Prověřit možnost umístění RD na pozemcích p.č. 1114/1, 1117/1 a st.p.č. 258/3 v k.ú. 
Jindřichov nad Nisou, které jsou stabilizovanou Plochou obytnou – bydlení v rodinných 
domech – rozptýlené (BR), ale celková výměra nedosahuje minimální velikosti stavebního 
pozemku 1500 m2  

29) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 167/27 
v k.ú. Lučany nad Nisou v souladu s předchozí platnou ÚPD za účelem stavby zahradního 
domku s pergolou pro posezení, nářadí a domácí zvířata ke stávajícímu RD  

30) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy výroby a skladování (VS), 
Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV), Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO), Plochy veřejných prostranství – zeleň (VP) a Plochy komunikací místních a 
obslužných DO  na Plochy centra - smíšené (BC) na pozemcích p.č. 297/2, 599/2, 646/1, 
647, 2456/5 a st.p.č. 106/1, 106/2, 107/1, 107/2 a 579 v k.ú. Lučany n.N. z důvodu nového 
využití výrobního areálu na plochy pro bydlení  

31) Prověřit změnu funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na zastavitelné Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV), část lok. 109b, 
na pozemku p.č. 2317/10 v k.ú. Lučany nad Nisou  

32) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 2795 a 225/30 v k.ú. Lučany nad Nisou 
ze stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV) a části pozemku p.č. 
240 k.ú. Lučany nad Nisou z Plochy komunikací místních a obslužných (DO) na 
stabilizovanou Plochu veřejných prostranství – zeleň (VP) dle skutečného stavu, 
stabilizovat zastavitelnou plochu 60 – VP . Z ploch VP vyjmout pozemek p.č. 2737 v k.ú. 
Lučany nad Nisou a zařadit jej do stabilizovaných Ploch obytných – bydlení v rodinných 
domech (BV) dle skutečnosti (zázemí k RD č.p. 668). 

33) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 225/31 v k.ú. Lučany nad Nisou z Ploch 
komunikací místních a obslužných (DO) na stabilizované Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech (BV) dle skutečného stavu (zázemí k RD č.p. 674). 
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34) U ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV prověřit možnost 
navýšení koeficientu zastavění Kp = 20 % na Kp = 35 % na pozemcích p.č. 92, 93/1, 93/4, 
93/5, 2426/5, 2797/1, 2797/2 a st.p.č.8 k.ú. Lučany nad Nisou, a to z důvodu dodatečného 
povolení doplňkové stavby. Zároveň prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 
2426/5 v k.ú. Lučany nad Nisou z Ploch komunikací místních a obslužných DO na Plochy 
obytné – bydlení v RD – rozptýlené BR (součást stavebního pozemku pro bydlení).  

35) U ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV prověřit možnost 
navýšení koeficientu zastavění Kp = 20 % na Kp = 30 % na pozemcích p.č. 1075, 987 a 
2719 v k.ú. Lučany nad Nisou, a to z důvodu stavby garáže  

36) Prověřit možnost umístění RD na pozemku p.č. 1051/3 v k.ú. Jindřichov nad Nisou, které 
je stabilizovanou Plochou obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR), ale 
celková výměra nedosahuje minimální velikosti stavebního pozemku 1500 m2. Lze řešit 
změnou funkčního využití ze stávající kategorie Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) 
na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na pozemku p.č. 1051/1 v k.ú. 
Jindřichov nad Nisou 

 
Změna č. 1 ÚP Lučany nad Nisou dále prověří: 
k.ú. Jindřichov nad Nisou: 

37) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 1223/1, 1224/5, 1223/5 kolem koupaliště 
z Ploch smíšených nezastavěného území (NS) včetně návrhové plochy č. 87 v Plochách 
zeleně ostatní a specifické (ZO) na pozemku p.č. 1220/1 v k.ú. Jindřichov nad Nisou na 
Plochu veřejných prostranství – veřejná zeleň (VP) 

38) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 1070 a st.p.č.250 (č.p.76 – v KN rodinný 
dům) ze stabilizovaných Ploch občanského vybavení - komerční zařízení (OK) na 
stabilizované Plochy obytné -  bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR) dle 
skutečného stavu 

39) Prověřit změnu funkčního využití pozemků st.p.č. 267/2 a p.č. 1151/4 ze zastavitelné  
Plochy obytné - bydlení v rodinných domech - rozptýlené (BR), lok. A10,  na 
stabilizovanou plochu BR dle skutečného stavu (stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 36) 

k.ú. Horní Maxov: 

40) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 206/1 z Ploch smíšených nezastavěného 
území (NS) na stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech – rozptýlené 
(BR) dle skutečného stavu (RD č.p. 184) 

k.ú. Lučany nad Nisou: 

41) Prověřit pozemky p.č. 1057/5 a 2494, včetně p.č. 1056/1, 1052/7 a části p.č. 924 v k.ú 
Lučany nad Nisou v kategorii Plochy smíšené nezastavěného území (NS) v souvislosti 
s přístupovou cestou ke stavbě na části pozemku p.č. 924 v k.ú. Lučany nad Nisou 
stabilizované pro bydlení a stavbami realizovanými na nezastavitelné části pozemku p.č. 
924 v k.ú. Lučany nad Nisou 

42) Prověřit změnu funkčního využití pozemků st.p.č. 363/2, 363/4 a p.č. 2305/2 a 2305/3 z 
Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na stabilizované Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech  (BV) z důvodu stávajících garáží 

43) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 2313/2, částí p.č. 2301 a 2309 a st.p.č.604 
z Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na stabilizované Plochy obytné - bydlení 
v rodinných domech (BV) dle skutečného stavu (RD č.p. 562) 

44) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 2454/2, části p.č. 2317/4, 2317/16 a 
st.p.č.444 z Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na stabilizované Plochy obytné - 
bydlení v rodinných domech (BV) dle skutečného stavu (RD č.p. 449) 
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45) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 519/2, části p.č. 522/1 a st.p.č.938 z 
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) na stabilizovanou Plochu centra – 
smíšené (BC) dle skutečného stavu (bytový dům č.p. 707) a st.p.č. 1125 a části p.č. 522/1 
z Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) na Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech (BV) – garáž. 

46) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 523/2 z Plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na stabilizovanou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) 
v zastavěném území a vymezení cesty v Plochách komunikací místních a obslužných 
(DO) z důvodu vedení cesty  

47) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 586/1, 586/2, 586/4, 585/2. 587/3 a 
st.p.č.82/1, 82/2, 82/3, 81/1, 454, 831, 830 a 829  ze stabilizovaných Ploch centra – 
smíšených (BC)  na stabilizované Plochy obytné -  bydlení v rodinných domech (BV) dle 
skutečného stavu (č.p.355 a 432 –  rodinné domy) 

48) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 593/1 a 593/2  z Plochy veřejných 
prostranství – veřejná zeleň (VP) na stabilizované Plochy občanského vybavení  - veřejná 
vybavenost (OV) dle skutečného stavu  

49) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 300 a st.p.č. 653  z Plochy veřejných 
prostranství – veřejná zeleň (VP) na stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných 
domech (BV) dle skutečného stavu  (č.p. 582 – rodinný dům) 

50) Prověřit změnu funkčního využití pozemků garáží na p.č. 230/6, 230/4 a st.p.č. 803, 804, 
805, 802/1, 802/2, 802/3 a 1171 v k.ú. Lučany nad Nisou z Plochy veřejných prostranství 
– veřejná zeleň (VP) na stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV)  

51) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 230/7 a 230/3 z Plochy veřejných 
prostranství – veřejná zeleň (VP) na stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných 
domech (BV) a p.č. 2725 a st.p.č. 40/1 v k.ú. Lučany nad Nisou  z Plochy občanského 
vybavení - veřejná vybavenost (OV) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech 
(BV), popř. Plochy centra – smíšené (BC) dle skutečnosti (RD č.p. 401) 

52) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 230/1 a 2723 ze stabilizované Plochy 
občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV) na stabilizované Plochy veřejných 
prostranství – veřejná zeleň (VP), popř. Plochy komunikací místních a obslužných (DO)  

53) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 2726 a st.p.č. 44/3 ze stabilizované Plochy 
občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV) na stabilizované Plochy obytné – bydlení 
v rodinných domech (BV), popř. Plochy centra – smíšené (BC) dle skutečnosti (č.p. 263 
rodinný dům) 

54) Prověřit změnu funkčního využití pozemků st.p.č. 117/5, 117/2 a 117/1 ze stabilizované 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na Plochy centra  - smíšené (BC) dle 
skutečnosti (č.p. 207 a č.p. 633 objekty občanské vybavenosti)  

55) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 684/15, 684/1, 683/1 a st.p.č. 118/2, 822, 
823, 824 ze stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) na Plochy 
centra  - smíšené (BC) dle skutečnosti (č.p. 164 bytový dům) 

56) Prověřit změnu funkčního využití pozemků st.p.č. 920  ze stabilizované Plochy obytné – 
bydlení v rodinných domech (BV) a pozemku p.č. 653/2  z Plochy centra  - smíšené (BC) 
na Plochy výroby a skladování (VS) dle skutečného stavu 

57) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 293/10 ze stabilizované Plochy zeleně 
ostatní a specifické (ZO) na Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) dle 
skutečného stavu 
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58) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 820/2  ze stabilizované Plochy 
občanského vybavení  - sport a tělovýchova (OS) na Plochy centra  - smíšené (BC) dle 
skutečného stavu 

59) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 2732 a st.p.č. 139/2 ze stabilizované 
Plochy centra  - smíšené (BC) na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) a 
p.č. 833/9 ze stabilizované Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na Plochu obytnou – 
bydlení v rodinných domech (BV) dle skutečného stavu (č.p. 24 rodinný dům) 

60) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 833/2 ze stabilizované Plochy zeleně 
ostatní a specifické (ZO) na Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (VP) dle 
skutečného stavu 

61) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 833/14 ze stabilizované Plochy zeleně 
ostatní a specifické (ZO) na Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) dle 
skutečného stavu 

62) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 794/4 z Plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň (VP) na stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) 
dle skutečného stavu  

63) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 688 a st.p.č. 119/4 a 119/5 ze stabilizované 
Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV) na stabilizované Plochy obytné 
– bydlení v rodinných domech (BV) a pozemků p.č. 698/3 a 698/23 z Plochy zeleně ostatní 
a specifické (ZO) na stabilizovanou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) 
dle skutečného stavu (č.p. 439 rodinný dům). Plochu občanského vybavení – veřejná 
vybavenost (OK) na pozemku st.p.č. 119/3 v k.ú. Lučany nad Nisou změnit na Plochu 
občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) - Sokolovna 

64) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 791/1 a st.p.č. 133 v k.ú. Lučany nad 
Nisou ze stabilizované Plochy centra  - smíšené (BC),  p.č. 2456/4, 698/5 v k.ú. Lučany 
nad Nisou, z Plochy komunikací místních a obslužných (DO) a st.p.č. 538, p.p.č. 774/3 a 
772/1 v k.ú. Lučany nad Nisou z Ploch zeleně ostatní a specifické (ZO) na Plochy obytné 
– bydlení v rodinných domech (BV)  v souladu se skutečností (č.p.280 RD) 

65) Prověřit změnu funkčního využití pozemku st.p.č. 722 ze stabilizované plochy Parkingy 
samostatné (DP) na Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) v souladu se skutečností 
(č.p.816 smuteční síň), část pozemku p.č. 681/12 v k.ú. Lučany nad Nisou změnit z DO 
na DP 

66) Prověřit změnu funkčního využití pozemku st.p.č. 460 a části p.č. 2699 v k.ú. Lučany nad 
Nisou ze stabilizované Plochy  občanského vybavení – hřbitovy (OH) na  Plochy obytné 
– bydlení v rodinných domech (BV)  v souladu se skutečností (č.p.461 RD) 

67) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 834/7 a st.p.č. 618 ze stabilizovaných 
Ploch centra - smíšených (BC), pozemků p.č. 834/10 a st.p.č. 1028 z Ploch zeleně ostatní 
a specifické (ZO), pozemků 785/3 a 2794 z Plochy výroby a skladování (VS) na Plochy 
obytné – bydlení v rodinných domech (BV)  v souladu se skutečností (č.p.57 RD) 

68) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 834/2 z Plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň (VP) na jinou funkční plochu. Předmětný pozemek je v majetku stejné 
soukromé osoby, která vlastní areál muzea č.p. 568.  

69) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 94/1, 97/2, 2832 a st.p.č. 577 ze 
stabilizované Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) na stabilizované 
Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) dle skutečnosti (č.p. 533 RD) 

70) Prověřit změnu funkčního využití pozemků st.p.č. 19/2  a p.č. 5/4 ze stabilizovaných Ploch 
občanského vybavení – komerční zařízení OK a Ploch zeleně ostatní a specifické (ZO) na 
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stabilizované Plochy obytné -  bydlení v rodinných domech (BV) dle skutečného stavu 
(č.p.337 –  rodinný dům) 

71) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 734/8 ze stabilizované Plochy zeleně 
ostatní a specifické (ZO) na Plochu veřejných prostranství – veřejná zeleň (VP) dle 
skutečného stavu 

72) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 767/2 z Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV) dle skutečného 
stavu (RD č.p. 52) 

73) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 727/3 z Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV)  - (RD č.p. 556) 

74) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 743/1 z Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV) -  (RD č.p. 67) 

75) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 743/5 z Plochy zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV) dle skutečného 
stavu (rekreační dům č.e. 287) 

76) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 876/2 z Plochy lesní (NL) na stabilizované 
Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV) dle skutečného stavu (zahrada k 
č.p.523) 

77) Prověřit změnu funkčního využití části pozemku p.č. 742/4 z Plochy zeleně ostatní a 
specifické (ZO) na stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV) dle 
skutečného stavu  (RD č.p.446) 

78) Prověřit změnu funkčního využití části pozemku p.č. 760/2, 757/1, 742/4 a st.p.č. 1057, 
487 z Plochy zeleně ostatní a specifické (ZO) na stabilizované Plochy obytné - bydlení 
v rodinných domech (BV) dle skutečného stavu  (RD č.p.584, č.p. 446 a č.p. 351) 

79) Prověřit změnu funkčního využití pozemku st.p.č. 735 z Plochy lesní (NL), popř. p.č. 
633/8 Plochy zemědělské (NZ) na stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných 
domech (BV) dle skutečného stavu (č.p.431) 

80) Prověřit změnu navrhovaného využití zastavitelné plochy č. 54 na pozemcích p.č. 695/11 
v kategorii Plochy obytné - bydlení v rodinných domech (BV), která je dle textové části 
územního plánu určena pro výstavbu garáže, na plochu určenou pro výstavbu 1 RD. Zvážit 
změnu funkčního využití pozemku p.č. 695/26 na stabilizovanou Plochu obytnou - bydlení 
v rodinných domech (BV) – (RD č.p. 648) 

81) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 2163/13, 2163/10, části p.č. 2163/12 a 
st.p.č. 797, ze zastavitelné  Plochy obytné - bydlení v rodinných domech - rozptýlené (BR), 
lok. č. 78 na stabilizovanou plochu BR dle skutečného stavu (RD č.p.635, 708 a 492) 

82) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 746/1, 746/2, 743/8 a 743/3 a st.p.č. 797  
z Ploch zeleně ostatní a specifické (ZO) na stabilizovanou Plochu výroby a skladování 
(VS) dle skutečného stavu  

83) Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 190/1, 190/3, 2763 a st.p.č. 42 z Ploch 
občanského vybavení – komerční zařízení (OK) na stabilizovanou Plochy centra -smíšené  
(BC) dle skutečného stavu (RD č.p. 307) 

84) Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 767/2 z Ploch zeleně ostatní a specifické 
(ZO) na stabilizovanou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) dle 
skutečného stavu (RD č.p. 52) 

85) Prověřit změnu funkčního využití části pozemku p.č. 2675/5 z Ploch zemědělských (NZ) 
na stabilizovanou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech (BV) dle skutečného 
stavu (RD) 
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86) Aktualizace zastavěného území 

E.1.2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 
ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A 
MOŽNOSTI JEJICH ZMĚN 

87) prověřit možnost prodloužení lyžařského vleku o 150 m na pozemcích p.č. 365/1 a 365/2 
v k.ú. Lučany nad Nisou (usn. 50/2021) 

88) sjezd ze silnice I/14 na místní komunikaci směrem na Jindřichov na pozemcích p.č. 2347, 
2585/1, 2345/1, 2344/1, 2346, 2598, 2586/2, 2338/2. 2586/1, 2338/1, 2600/2, 1055/2 
v k.ú. Lučany nad Nisou v Ploše zeleně ostatní a specifické (ZO)  uvést do souladu se 
skutečností 

89) prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 293/7 v k.ú. Lučany nad Nisou z Plochy 
zeleně ostatní a specifické (ZO) na stabilizované Plochy komunikací místních a 
obslužných (DO) dle skutečného stavu 

90) prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 2745 v k.ú. Lučany nad Nisou z Plochy 
centra  - smíšené (BC) na stabilizovanou Plochu komunikací místních a obslužných (DO) 
dle skutečného stavu 

91) prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 2805 v k.ú. Lučany nad Nisou z Plochy 
občanského vybavení – komerční zařízení (OK) na stabilizovanou Plochu komunikací 
místních a obslužných (DO) dle skutečného stavu 

92) V současné době probíhá zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Libereckého kraje (PRVKLK), která by měla s výhledem do roku 2030 vycházet z potřeb 
obcí a z jejich územních plánů. Zpracování dokumentu v současné době ještě není 
ukončeno, v současné době probíhá proces SEA. V případě, že ke schválení dokumentu 
rozvoje vodovodů a kanalizací dojde v průběhu projednávání zprávy o uplatňování, popř. 
v průběhu zpracování návrhu Změny č. 1, bude uplatněn požadavek změny vyplývající 
z aktualizace PRVKLK do územního plánu prostřednictvím Změny č. 1 zapracovat 

93) zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění stavby vodních děl – 
hlavní odvodňovací zařízení HOZ ve vlastnictví státu: 
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Při dotčení staveb HOZ: 

1. respektovat stavby HOZ a zachovat jejich účinnost. 

2. z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél zakrytých úseků 
HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél 
otevřených HOZ oboustranný manipulační pruh v šíři 6 m od vrchní hrany. 

3. Do HOZ nevypouštět žádné odpadní ani dešťové vody. 

4. V případě výsadeb okolo HOZ provést výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 3 m 
od vrchní hrany, u otevřených HOZ a u zakrytých ve vzdálenosti min. 4 m od osy potrubí. 

5. Podél staveb HOZ nenavrhovat žádný nový prvek systému ekologické stability. 

 

Do grafické části – koordinačního výkresu zapracovat hlavní trasy HOZ, které jsou k dispozici na 
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/. 

94) zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kap. Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany, požadavky, které byly uplatněny v rámci veřejného projednání 
Změny č. 2 ÚP Lučany nad Nisou: 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. Na celém 
správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy 

- výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti 
vojenských areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady) 

- umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem 

- umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých 
vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu 

- umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci 
leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení 
průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, 
větrné elektrárny a vysílací stanice 

- veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, 
v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany 

Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracovat textovou poznámku: 
“Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
v textové části vyjmenovaných druhů staveb“. 

E.1.3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA 
PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ 
PROVĚŘENÍ, V KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT 
UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 
UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA  
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95) zařadit pozemky p.č. 932/2, 342/2, 1399, 1351, 374, 2232, 1910, 2079/2, 2099/2, 479/5, 
349/4, 1108/2, 1102/2, 1124/3, 33/3, 33/4, 1405/5, 695/18, 719/3, 721, 2678/3, 2662/1, 
590/1, 578/2 v k.ú. Lučany nad Nisou, pozemek p.č. 1168/2 v k.ú. Jindřichov nad Nisou a 
pozemky p.č. 19/2, 269/3, 689/6 a 973/5 v k.ú. Horní Maxov do Ploch lesních (NL) na 
základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů, že se jedná o pozemek určený k plnění 
funkcí lesa 

96) vyjmout pozemky p.č. 757/1, 282/11, 282/12, 1991/3, 282/11, 282/12, 2222/7, 335/4, 
1314/8, 2222/6, 285/2, 282/10, 540/11, 2344/6, 2344/7, 2308/4, 2308/5, 2337/8, 1558/2 a 
2090/4 v k.ú. Lučany nad Nisou a pozemek p.č. 1242 v k.ú. Jindřichov nad Nisou z Ploch 
lesních (NL) a vymezit je jiných funkčních plochách odpovídajících skutečnému stavu  

E.1.4. OSTATNÍ POŽADAVKY 
 

97) Vypustit lok. 74 z textové části, jelikož v procesu projednání ÚP Lučany nad Nisou byla 
vypuštěna a v grafické části územního plánu není vymezena 

98) Sjednotit grafické označení památek v koordinačním výkresu (čtverec/trojúhelník) na 
trojúhelník 

99) Upravit umístění památníku sklářské pozdvižky po jeho přemístění na pozemky p.č. 803/2 
a st.p.č. 472 v k.ú. Lučany nad Nisou, a to v textové i grafické části 

100) V textové části odůvodnění (str. 61) opravit kód Ploch lesních z (LP) na (NL) 

101) Do textové části doplnit definice použitých pojmů, např. stavební pozemek, charakter 
zástavby, výrobní a nevýrobní služby, drobné podnikatelské aktivity, apartmán, rekreační 
a zahradní chata apod. 

102) v textové části dopracovat charakteristiky jednotlivých částí území a doplnit charakter 
a strukturu zástavby dle typických lokalit 

103) prověřit podmínku minimální velikosti stavebních pozemků 1000 m2 ve 
stabilizovaných Plochách obytných – bydlení v rodinných domech (BV) v centrální části 
obce s kompaktní zástavbou, popř. ve VI. zóně CHKO Jizerské hory, kde jsou zastavěné 
stavební pozemky RD menších výměr běžné 

104) prověřit podmínku minimální velikosti stavebních pozemků s evidovanými zbořeništi 
ve stabilizovaných plochách pro bydlení BV i BR 

105) prověřit možnost navýšení koeficientu zastavění Kp = 20 % na Kp = 25 – 35 % u 
ploch kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech (BV) a Plochy obytné – 
bydlení v rodinných domech – rozptýlené (BR), a to z důvodu umožnění vyšší míry 
zastavěnosti pozemků  

106) prověřit podmínku pouze jednoho vedlejšího objektu (doplňkové stavby) ke každému 
hlavnímu objektu v plochách pro bydlení BV a BR 

107) upravit v textové části v podmínkách prostorového uspořádání ploch pro bydlení BV 
a BR pojem „velikost pozemku“ na „velikost stavebního pozemku“ 

108) V podmínkách využití Ploch občanského vybavení – komerční zařízení  (OK) prověřit 
a doplnit možnost změny využití stávajících zařízení pro ubytování na bytové domy  

109) prověřit v Plochách smíšených nezastavěného území (NS) doplnění možnosti 
zpřístupnění pozemků jiných funkčních ploch 

110) doplnit možnost umístění veřejné infrastruktury v Plochách zeleně ostatní a specifické 
(ZO) 

111) začlenit do podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití soudobý trend   
apartmánového bydlení a definovat je v textové části 
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112) doplnit do textové části kapitoly definice použitých pojmů jako např. charakter 
zástavby, negativní vliv výroby, služby, výrobní služby, podnikatelské aktivity, drobná 
výroba, drobná nerušící výroba, lehká výroba, stavby pro výrobu, podkroví, oplocení, 
dočasné oplocení apod. 

113) vypustit v textové části povinnost zpracování projektové pro stavby hlavní 
dokumentace autorizovaným architektem 

114) dopracovat soulad s aktualizacemi PÚR ČR a ZÚR LK  

115) dopracovat soulad se ZÚR LK a její aktualizací 

116) prověřit, popř. zapracovat záměry vyplývající z Koncepce rozvoje cestovního ruchu 
Jizerské hory  

E.2. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 
REZERV A STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO 
PROVĚŘIT 
Požadavky se neuplatňují. 

E.3. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A 
ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ 
NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
 
Požadavky se neuplatňují. 

E.4. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, 
VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM 
ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI. 

Územní pán Lučany nad Nisou nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

Změna č. 1 aktualizuje lhůtu pro pořízení územních studií pro vymezené plochy, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.  

E.5. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 
 
Nepředpokládá se. 

E.6. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ 
MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 
 
Změna č. 1 předpokládá převedení ÚP Lučany nad Nisou do Jednotného standardu územně 
plánovací dokumentace dle §25a stavebního zákona a novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. 
 
Členění textové části bude podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
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v platném znění, a v souladu s platnými prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, zejména 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. V rámci změny bude zachována 
odpovídající podrobnost vydaného ÚP Lučany nad Nisou. Změna územního plánu se zpracovává, 
projednává a vydává v rozsahu měněných částí územního plánu (§ 55, odst.6 SZ v platném znění). 
Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění, při vymezování ploch budou zdůvodněny. 
 
Požadovaný obsah Změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou: 
 
A. Textová část, v rozsahu dle platných obecně závazných právních předpisů 
B. Grafická část 
1. Výkres základního členění území     1:5 000 
2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce    1:5 000 
3. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny   1:5 000     
4. Hlavní výkres - schéma koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000 
5. Hlavní výkres – schéma koncepce technické infrastruktury 1:5 000 
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000 
 
II. Odůvodnění změny č.1 ÚP Lučany nad Nisou 
A. Textová část, v rozsahu dle platných obecně závazných právních předpisů 
(součástí bude srovnávací text s vyznačením navrhovaných změn) 
B. Grafická část 
1. Koordinační výkres         1:5 000 
2. Výkres širších vztahů          1:50 000 
3. Výkres vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu  1:5 000 
 
Výkresy, popřípadě jejich výřezy, budou vyhotoveny dle potřeby (nedotkne-li se změna 
některého z těchto výkresů nebude vyhotoven). 
 
Úplné znění po Změně č. 1 ÚP Lučany nad Nisou 
 
Po vydání Změny č. 1 bude vyhotoveno úplné znění Územního plánu Lučany nad Nisou po vydání 
jeho změny v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy (Vyhláška č. 
500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti v platném znění).  
 
Úplné znění bude obsahovat zejména: 
 
I. Výrokovou část 
 
A. Textová část, v rozsahu dle platných obecně závazných právních předpisů 
B. Grafická část 
1. Výkres základního členění území     1:5 000 
2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce    1:5 000 
3. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny   1:5 000     
4. Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury   1:5 000 
5. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury   1:5 000 
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000 
 
II. Odůvodnění  
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1. Koordinační výkres        1:5 000 
 
Počet vyhotovení dokumentace: 
 
- Návrh změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou i Odůvodnění změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou pro 
veřejné projednání – 2 x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě (výkresy ve formátu .pdf a 
.dgn , .shp, text v .docx, .odt a .pdf). 
- Bude-li potřeba, pak dokumentace návrhu i odůvodnění změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou pro 
potřeby opakovaného veřejného projednání – 2 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě.  
- Návrh změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou i Odůvodnění změny č. 1 ÚP Lučany nad Nisou pro 
potřeby řízení o vydání ÚP: 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (výkresy 
ve formátu .pdf a .dgn,.shp,  text v .docx, .odt a .pdf). 
- Bude-li potřeba, pak dokumentace návrhu i odůvodnění změny č. 1 ÚP Jablonec nad Nisou pro 
potřeby opakovaného řízení o vydání - 2 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě. 
- Vydaná změna č. 1 ÚP Lučany nad Nisou a Odůvodnění změny č. 9 ÚP Lučany nad Nisou – 4 
vyhotovení v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě 
- Úplné znění územního plánu Jablonec nad Nisou - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 x v 
elektronické podobě (CD/DVD), včetně strojově čitelných dat (formát dgn, shp – nativní formát 
projektanta) v Jednotném standardu územně plánovací dokumentace. 
 
Způsob vyhotovení změny územního plánu: 
Dokumentace změny územního plánu bude zpracována v elektronické verzi ve strojově čitelném 
formátu v jednotném standardu územně plánovací dokumentace. Výkresy, které jsou součástí 
grafické části změny územního plánu, budou zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku 
katastrální mapy a vytištěny v měřítku viz výše. 
Dokumentace bude vytištěna barevným plotrem. Dále bude změna územního plánu objednateli 
předaná též digitálně zpracována v Jednotném standardu územně plánovací dokumentace. 
Úplné znění územního plánu bude zpracováno digitálně v Jednotném standardu územně plánovací 
dokumentace. 
Dokumentace bude opatřena tabulkou pro provedení záznamu o účinnosti s obsahem dle ust.  §14 
vyhlášky č.500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace vydané změny územního plánu bude podepsána a opatřena autorizačním razítkem 
projektanta. 

F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ 
NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU 
NEBO PTAČÍ OBLAST 
 

Požadavky na vyhodnocení se prozatím neuplatňují. Dá se však předpokládat, že tento požadavek 
bude uplatněn v souvislosti s návrhem obce na prodloužení lyžařského vleku na pozemcích p.č. 
365/1 a 365/2 v k.ú. Lučany nad Nisou o 150 m. V tom případě bude podnět na prodloužení 
lyžařského vleku projednán samostatnou změnou územního plánu. Závěr bude doplněn až po 
projednání této zprávy.  
Vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj bude zpracováno, pokud 
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dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zprávy uplatní požadavek na zpracování vyhodnocení 
z hlediska vlivů na životní prostředí anebo nebude možné vyloučit významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 
NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ 
VARIANT VYŽADOVÁNO 
 
Požadavky na zpracování variant řešení se neuplatňují. 

H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, 
POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ 
D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ 
OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
Z vyhodnocení ÚP Lučany nad Nisou nevyplývá potřeba zpracování nového územního plánu.  
 

I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO 
KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ 
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 
 
Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území se neuplatňují. 

J. NÁVRH NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
LIBERECKÉHO KRAJE 
 
Požadavek na aktualizaci ZÚR LK se neuplatňuje. 
 


