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Územní plán Dolní Lou ky

A. Textová ást :
1.

Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 30. 06. 2011.
Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu:
výkres N1 – Základní len ní území
výkres N2 – Hlavní výkres
Zastav né území je dále vyzna eno t chto výkresech od vodn ní územního plánu:
výkres O1 – Koordina ní výkres
výkres O4 – P edpokládaný zábor p dního fondu

2.

Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území

2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Územním plánem jsou p ipraveny podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel v obci.
Obec Dolní Lou ky bude nadále rozvíjena na dvou katastrálních územích. Sídla na obou
katastrálních území tvo í srostlici sídel.
Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany
nezastav ného území.
ešena je obnova kulturních, sociálních a hospodá ských pom
území v sídelní struktu e.
Ve ve ejném zájmu jsou chrán ny a rozvíjeny p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území
etn urbanistického, architektonického i archeologického d dictví.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
Akceptovat krajinnou scénu jako nositele estetických hodnot daných prostorovým uspo ádáním. V tomto duchu rozvíjet urbanistiku sídel s ohledem na vysoké požadavky na pot eby zastavitelných ploch pro bydlení.
Vymezením ploch smíšených obytných umožnit polyfunk ní využívání zejména objekt
vodního zastav ní na v tších parcelách.
Zkvalitnit uspo ádání ve ejných prostranství jako možných míst spole enských kontakt
podporujících soudržnost obyvatel.
Stanovit zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití
s uplatn ním stávajících hodnot kompozice obou sídel.
Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury. Vymezit nezbytné plochy ve ejného
zájmu resp. ve ejn prosp šných staveb i ve ejn prosp šných opat ení.
Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém ekologické stability a zlepšení obytnosti krajiny.
Zajistit územní ochranu lokality pro akumulaci povrchových vod Ku imské Jest abí p ed
aktivitami, které by mohly ztížit nebo znemožnit vybudování vodní nádrže.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Zajiš uje se ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na celém
území obce.
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou
respektovat prostory se zachovalou p dorysnou stopou zastav ní a hmotovým
uspo ádáním. Jedná se p edevším o jádrovou ást sídla St emchoví, v Dolních
Lou kách území kolem fary s kostelem a ást p vodních selských usedlostí sm rem ke
St emchoví, charakteristickou zástavbu v místní ásti zvané Meziho í
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územní plán se zabývá
ešením p echodu urbanizované
ásti obce
do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení obrazu obce
navržena jsou opat ení usm ující výškovou hladinu zastav ní. Stavební dominanta
sídla Dolní Lou ky (kostel) se nadále bude uplat ovat v dálkových pohledech
do významných staveb nutno zahrnout pro nespornou architektonickou a technickou
hodnotu stavby viadukt
zachovat a nep emis ovat prvky drobné architektury: památník ob tem I. sv tové
války, boží muka a k íže v krajin
mezi kulturn hodnotné objekty je t eba za adit rodný d m Doc. RNDr. Antonína
Mrkose CSc., sv toznámého astronoma, polárníka, optika, horolezce a meteorologa
akceptovat místa dalekých výhled s jedine nými a neopakovatelnými panoramaty
krajiny
írodní hodnoty
respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou
zachovat p ítomné p írodní a p írod blízké ekosystémy p i údolí vodního toku
Lou ky i jejího pravostranného p ítoku Liboch vky
akceptovat významný vrchol Hradisko s výrazným podílem bu in a historicky cennou
íceninou hradu Lú ka
akceptovat severovýchodní ást území obce pat ící do p írodního parku Svratecká
hornatina vyzna ující se vysokým zastoupením zbytk p írod blízkých až
irozených listnatých les a jejich zastoupení na vápencových sutích, mezní výskyt
kterých teplomilných a dalších vzácných druh rostlin a živo ich
respektovat skute nost, že ostatní plochy s p írodním potenciálem jsou za azeny
územním plánem do ploch smíšených nezastav ného území
biodiverzitu krajiny p ízniv ovliv ovat zvýšením podílu ttp na celkové vým e
zem lského p dního fondu a obnovou i výsadbou rozptýlené zelen s návrhem
a následnou realizací prvk územního systému ekologické stability
neprovád t orbu až na samý okraj lesa, kde již není dostatek prostoru pro tvorbu
nejcenn jších ekotonových spole enstev
akceptovat fakt, že charakteristický krajinný ráz dotvá í množství drobných sakrálních
památek rozptýlených po území obce
navržená malá vodní nádrž bude mít za p edpokladu vytvo ení kvalitního litorálního
pásma výraznou ekologickou funkci – ešit vhodnou sklonitost b eh
zachovat pozitivní krajinný ráz tvo ený strán mi s mozaikou travnatých a lesních
spole enstev zvedající se nad údolím Lou ky a zobrazující se p i pohledu z ú elové
komunikace na k.ú. St emchoví
Civiliza ní hodnoty
respektovat a rozvíjet hodnoty spo ívající ve vybavenosti obce dopravní a technickou
infrastrukturou, ve ejnou ob anskou vybaveností
vytvo it nabídku pro zajišt ní územní p ipravenosti na úseku bytové výstavby
akceptovat režimy ochranného pásma p i obecní istírn odpadních vod
využití zastavitelných ploch pro bydlení u ploch dopravy a ploch výroby považovat za
podmín
p ípustné. V p íslušné následné projektové dokumentaci požadovaného
zám ru musí být dokladováno spln ní právních p edpis v oblasti hluku a vibrací, tzn.
dodržení hygienických limit pro hluk a vibrace pro chrán ný venkovní prostor,
chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní prostor staveb
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3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen

3.1. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce územního plánu vychází z požadavk zadání územního plánu. Je
dána p edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu
využití, prostorové skladby i geografické polohy obce.
Udržovat a rozvíjet identitu obce, akceptovat historicky vzniklou kvalitu obce, snažit se
alespo potla it, když ne zcela odstranit, disproporce vzniklé vývojem a využíváním území.
Rozvíjet urbanistickou strukturu srostlice sídel se zohledn ním zásadních vztah na volnou
krajinu p i akceptování krajinného rázu.
Rozvoj zastavitelných ploch sm ovat do ploch bydlení v rodinných domech venkovského
typu, do ploch ve ejných prostranství, ploch výroby a sklad (lehký pr mysl), ploch
rodinné rekreace i ploch ob anského vybavení.
Plochy p estavbové vymezit v místní ásti St emchoví na v tší ásti bývalého
zem lského areálu (pl. výroby a skladování – lehký pr mysl), v blízkosti jádra Dolní
Lou ky pak pro pl. ob anského vybavení.
Plochy pro bydlení jsou rovnom rn zastoupeny v obou ástech obce. Up ednostnit jejich
postupné využívání v ucelených skupinách (souborech).
Nep edpokládat výrazné „zahuš ování“ zastav ného území, nebo p i výrazném zvýšení
koeficientu zastav ní by došlo k nevratným negativním dopad m na urbanistiku obce i
krajinné prost edí.
Nezastav né území bude využíváno pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví
ípadn i rybá ství a rekrea ní pohybové aktivity. Ve volné krajin nebudou zakládána
nová sídla ani samoty. Pobytové formy rekreace lze na nových plochách ešit jen na
plochách ur ených tímto územním plánem. Nevylu uje se však využít pro rekrea ní
aktivity objekty v zastav ném území, které jsou nevhodné pro jiný zp sob využití.
Preferovat polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání.
Dopravní obsluhu obce považovat za uspokojivou, dobrá je situace v zajišt ní Dolních
Lou ek technickou infrastrukturou.
Stavební aktivity v údolí Libochovky budou ízeny v režimu územní rezervy lokality pro
akumulaci povrchových vod.
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní
plán i od vodn ní ÚP. V tabulce nejsou vyzna eny plochy se zm nou ve využívání orná
da na ttp.
Ozna ení
ploch

plochy
estavby

evažující ú el plochy a kód plochy
zm n v krajin

charakteristika
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
ve ejných prostranství
ob . vybavení - h bitovy
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
ve ejné prostranství
bydlení v rodin. domech - venkovské
zele - ochranná a izola ní
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské

kód
BV
BV
PV
OH
BV
BV
PV
BV
ZO
BV
BV
BV
BV
BV
BV

vým ra
plochy (ha)

katastrální
území

0,29
1,60
0,57
0,14
1,99
0,18
0,05
0,20
0,34
1,41
1,06
0,28
0,20
0,31
0,14

D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
D. Lou ky
St emchoví
St emchoví
St emchoví
St emchoví

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15

zastavitelné
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Z16

x

bydlení v rodin. domech - venkovské

BV

0,58

Z17
Z18
Z19

x
x
x

bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské

BV
BV
BV

0,17
0,57
0,47
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Ozna ení
ploch

plochy

Z20
Z21
Z22
Z23

zastavitelné
x
x
x
x

Z24

x

Z25
Z26
P1
P2
K1
K2
K3
K4

evažující ú el plochy a kód plochy

estavby

x
x
x

zm n v krajin

charakteristika
bydlení v rodin. domech - venkovské
zele - ochranná a izola ní
výroby a skladování - lehký pr mysl
bydlení v rodin. domech - venkovské
rekreace – pl. staveb pro rodinnou
rekreaci
plocha vy azena po projednání dle § 50 stavebního zákona
rekreace – pl. staveb pro rodinnou
rekreaci
ob . vybavení – ve ejná infrastruktura
výroby a skladování - lehký pr mysl
x
vodní a vodohospodá ské
x
smíšené nezast. území - sportovní
x
zele – soukromá a vyhrazená
x
lesní

vým ra
plochy (ha)

katastrální
území

0,26
0,07
0,54
0,30

St emchoví
St emchoví
St emchoví
D. Lou ky

RI

1,31

D. Lou ky

RI

0,28

D. Lou ky

OV
SV
W
NSs
ZS
NL

0,33
2,35
0,81
1,24
2,66
0,56

D. Lou ky
St emchoví
D. Lou ky
St emchoví
D. Lou ky
D. Lou ky

kód
BV
ZO
VL
BV

Podmínky využití ploch
Plocha Z1
dostavba proluky
akceptovat systém zastav ní na p ilehlých parcelách
není nezbytné respektovat stávající parcelní d lení plochy
dopravní obsluha bude ešena obdobn jako pro sousední skupinu t í rodinných dom
Plocha Z2
dopravní obsluhu plochy ešit z p ilehlého ve ejného prostranství (pl. Z3)
možno uvažovat s p ším propojením se zastavitelnou plochou Z1
akceptovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kV
systém zastav ní musí optimáln využít p irozené svažitosti terénu
vzhledem k pohledové exponovanosti svahu se kladou mimo ádné požadavky na kvalitu
urbanistického ešení a kvalitu architektonického návrhu staveb – preferovat rodinné
domy o 1 nadzemním podlaží
i ešení plochy se zabývat extravilánovými vodami
využití plochy prov it územní studií. Územní studii ešit sou asn s plochou Z3 na
jednom geodetickém podkladu
Plocha Z3
plocha ve ejného prostranství zabezpe ující dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z2 i
technickou obsluhu el. vedení VN 22 kV
ve ejnou zele na ploše komponovat se zám rem vhodn jšího za len ní plánovaných
rodinných dom do krajinného prost edí (Dolních i Horních Lou ek)
nevylu uje se možnost využití ve ejného prostranství pro dopl kovou obsluhu
zastavitelných ploch v Horních Lou kách
využití plochy prov it územní studií (sou asn s plochou Z2)
Plocha Z4
plocha pro rozší ení h bitova
vydané územní rozhodnutí
parkování pro návšt vníky h bitova ešit na p ilehlém ve ejném prostranství
Plocha Z5
plocha s vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu souboru rodinných dom
edpokládaná výstavba ješt 20 RD
akceptovat navržené ešení
Plocha Z6
na svahu pod železni ní tratí ešit výstavbu samostatn stojícího rodinného domu
dopravní obsluhu pozemku zajistit z místní komunikace k železni ní stanici
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objekt bydlení vzhledem k pohledov exponované poloze musí vykazovat dobrou
architektonickou úrove
v dispozi ním ešení objektu zohlednit blízkost železnice (hluk)
Plocha Z7
plocha ve ejného prostranství zajiš ující dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z8 i
stávajícího rodinného domu
akceptovat minimální parametry dle vyhl. . 501/2006 Sb. v platném zn ní
Plocha Z8
výstavbu rodinného domu realizovat dle vydaného územního rozhodnutí
Plocha Z9
kompozici ochranné zelen ešit s ohledem na zvýšené požadavky na útlum hluku
z provozu železnice
akceptovat trasu dálkového kabelu eských drah
Plocha Z10
dopravní obsluhu ešit z p ilehlého ve ejného prostranství
up ednostnit volný zp sob zastav ní
neohrozit pop . vytvo it podmínky pro kvalitní b ehový porost kolem bývalého vodního
mlýnského náhonu
formu výstavby a využití plochy prov it územní studií
v územní studii prov it zárove možnost dopravního napojení plochy Z11
zabývat se problematikou hlukových pom
od železnice
Plocha Z11
dopravní obsluhu ešit ze stávající místní komunikace
zp sob využití plochy ešit územní studií, která prov í zvl. formu zastav ní plochy,
možnosti dopravního napojení se zastavitelnou plochou Z10 i ochranu b ehového
porostu
do ešení územní studie zahrnout s p im eným obsahem zpracování i sousední rezervní
plochy tak, aby nebylo znesnadn no její p ípadné budoucí využití (pokud by nastala
pot eba tuto rezervní plochu zm nou i dalším územním plánem zahrnout do
zastavitelných ploch)
vzájemným dopravním propojením ploch Z10 a Z11 by mohlo dojít ke komfortn jší
obsluze obou ploch
zabývat se problematikou hlukových pom
od železnice
Plocha Z12
dopravní obsluhu ešit ze stávající místní komunikace
edpokládat výstavbu dvou rodinných dom
respektovat koridor dálkového zemního kabelu D
zabývat se problematikou hlukových pom
od železnice
Plocha Z13
dopravní obsluhu ešit ze stávající ú elové komunikace, která bude upravena na pat né
parametry místní komunikace
vhodn využít terénních možností, ešit výstavbu energeticky pasivního rodinného domu
respektovat památku místního významu – boží muka
respektovat zemní kabelové vedení VN 6 kV
respektovat požadavky státní správy les – plocha je v ochranném pásmu lesa
zabývat se problematikou hlukových pom
od železnice
Plocha Z14
dopravní obsluhu plochy ešit z ve ejného prostranství (sou ást plochy Z14) mezi
plochou a silnicí II. t ídy
umíst ní stavby na parcele m že být limitováno hlukovými pom ry na sil. II. t ídy
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minimalizovat rozsah zemních prací
ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa neumis ovat krom oplocení žádnou nadzemní
stavbu
Plocha Z15
dopravní obsluhu ešit z p ilehlé místní komunikace
akceptovat podmínky ochranného pásma el. vedení VN 22 kV
minimalizovat rozsah zemních prací
umíst ní stavby rodinného domu na parcele m že být ovlivn no hlukem z pozemní
dopravy na sil. II. t ídy
Plocha Z16
dopravní obsluhu ešit z p ilehlé místní komunikace
formu zastav ní plochy pod ídit morfologii terénu
Plocha Z17
i dostavb proluky vycházet z blízké navazující zástavby
dopravní obsluha bude z p ilehlé místní komunikace
Plocha Z18
dopravní obsluhu ešit z ve ejného prostranství, které je sou ástí zastavitelné plochy
zp sob zastav ní ešit voln stojícími rodinnými domy
západní cíp plochy zasahuje do vymezeného území s archeologickými nálezy II. typu
i ešení výstavby RD se zabývat extravilánovými vodami
Plocha Z19
dopravní obsluhu plochy ešit z p ilehlé místní komunikace
plocha je vymezena ze zbývajících t í stran ochranným pásmem el. vedení VN 22 kV a
ochranného pásma el. vedení VVN 110 kV
forma zastav ní plochy by m la erpat z p vodní historické zástavby sídla St emchoví
plocha leží na území s archeologickými nálezy II. typu
Plocha Z20
ešit vhodné dopravní zp ístupn ní z místní komunikace propojující sídlo Dolní Lou ky
a St emchoví
plocha vhodná pro výstavbu max. dvou rodinných dom
respektovat hranici vymezenou pro výsadbu ochranné zelen (plocha Z21)
tšina plochy se nachází na území s archeologickými nálezy II. typu
Plocha Z21
plocha izola ní zelen bude tvo it optickou i hygienickou clonu návrhové plochy pro
bydlení Z20 od stávající lehké pr myslové výroby
Plocha Z22
dopravní obsluhu plochy ešit z místní komunikace, která jako ú elová pokra uje do
volné krajiny
nevylu uje se dopravní obsluha ani z navazující plochy výroby lehkého pr myslu a
skladování
respektovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kV
preferovat výstavbu výrazn horizontálních objekt
Plocha Z23
dopravní obsluha ze stávající místní komunikace
forma zastav ní volná, využívající terénní podmínky
Plocha Z24
akceptovat podmínky zastavovací studie na plochu (ve stejném rozsahu je vymezena
v dosud platném územním plánu) vypracované v roce 2009
zastavovací studie byla odsouhlasena zastupitelstvem obce Dolní Lou ky usnesením .
XXVII ze dne 28.12.2009
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ídit se pokyny státní správy les , nebo se plocha nachází v ochranném pásmu lesa
Plocha Z25
plocha vy azena po projednání dle § 50 stavebního zákona
Plocha Z26
dopravní obsluhu ešit ze stávající sít cest v rekrea ní lokalit
ídit se pokyny státní správy les , protože se plocha nachází v ochranném pásmu lesa
charakter zástavby bude odpovídat stávajícímu zastav ní
zásobování vodou, odkanalizování i zásobování energiemi bude ešeno individuáln
Plocha P1
dopravní obsluha plochy bude stávajícím sjezdem ze silnice II. t ídy
vzhledem k charakteru stávajícího zastav ní a novým požadavk m obce se p edpokládá
asanace objekt
respektovat a dotvo it ve ejné prostranství na b ehu eky, kompozice staveb na ploše by
se m la „otev ít“ k ece
i výstavb objekt zohlednit kanaliza ní sb ra procházející plochou
využití plochy prov it podrobn jším ešením území, které by m lo p esáhnou význam
ploch (z hlediska dopravní obsluhy). Do ešení zahrnout i dopravní obsluhu zdravotního
st ediska na sousedním pozemku (alespo v širších vztazích)
sou ástí podrobn jšího ešení bude ešení problematiky parkování osobních vozidel
Plocha P2
dopravní obsluha plochy z stává ze stávající místní komunikace
stávající objekty zem lské výroby se vzhledem ke stávajícímu stavebn technickému
stavu doporu uje asanovat
nové stavby ešit jako stavby výrazn horizontálního tvaru
na pohledov exponované ploše ešit dostatek vnitroareálové zelen
velikost plochy umož uje ešit parkování vozidel zam stnanc i zákazník na ploše
výroby a skladování
Plocha K1
pro výstavbu rybníku využít vhodného profilu
respektovat ochranné pásmo silnice II. t ídy
vodní plocha mimo akumulaci vody musí mít význam ekologický a estetický
požaduje se vhodná úprava b ehu umož ující zdárný rozvoj litorálních spole enstev
Plocha K2
sklonitý svah sezón využíván pro sportovní aktivity (sjezdové lyžování)
podmín
p ípustná je výstavba i dalších souvisejících za ízení
minimalizovat terénní úpravy svahu
zákaz zm ny kultury trvalý travní porost na ornou p du
Plocha K3
již mnoho let je zmín ná plocha využívána pro sady
zajistit soulad skute ného využívání ZPF s údaji katastru nemovitostí
Plocha K4
ur ena pro zalesn ní
zalesn ní ešit s ohledem na místn p íslušnou skupinu typu geobiocénu a stanovištní
podmínky
Nové zastavitelné plochy vyžadující napojení na technickou infrastrukturu, pokud není
uvedeno jinak, budou na inž. sít obce napojeny jejich prodloužením.
Pro plochy výroby a skladování stanovit podmín nou využitelnost ve smyslu: celková
hluková zát ž z plochy pro výrobu a skladování nep ekro í na její hranici hodnoty
hygienických limit hluku, což bude prokázáno v rámci ízení p i umis ování jednotlivých
staveb na plochy výroby a skladování, dále kap. 2.3., ást Civiliza ní hodnoty.
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Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2.
3.3. Návrh systému sídelní zelen
Zele ve ejná
Je a nadále bude tvo ena zelení zejména u ob anské vybavenosti ve ejného charakteru
(u kostela, h bitova, p ed základní školou i u sportovišt ) a zelení tvo ící doprovod
dopravních ploch.
Zele ve ejná musí tvo it nedílnou sou ást ve ejných prostranství. Zde bude tvo it
významný kompozi ní prvek. Úpravu s požadavkem vhodn jšího zapojení do ve ejného
prostranství s návrhem zelen vyžaduje vodní nádrž v dolní ásti sídla St emchoví.
Ve ejná zele bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami
a nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Jako kosterní d eviny se uplat ují vzrostlé lípy.
Na vhodných plochách provést dosadbu zejména t chto kosterních d evin.
Na nov vniklých ve ejných prostranství umožnit jejich výsadbu.
Realizaci ve ejné zelen na rozsáhlých, provozn a esteticky exponovaných místech se
doporu uje ešit dle p edem zpracovaných sadovnických plán .
Stávající plochy ve ejné zelen budou územn stabilizovány. Plochy ve ejné zelen
možno doplnit p šími stezkami, mobiliá em obce apod.
Zele vyhrazená
zele soukromých zahrad
Významn se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy vesnici blízké s pokud možno
vylou ením cizokrajných d evin a prvk nevhodn p ebíraných z m stské zástavby.
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom .
zele ob anské vybavenosti, p ípadn zele výrobních ploch
Je a bude tvo ena zejména zelení školského areálu, kde lze vysta it s b žnou údržbou.
Stejné opat ení bude uplatn no pro zele u zdravotnického st ediska. V rámci p estavby
bývalého zem lského areálu do koncepce návrhu v lenit i ešení vnitroareálové
zelen . Vnitroareálová zele bude nedílnou sou ástí nových výrobních ploch.
zele h bitov
Je zvláštním p ípadem zelen vyhrazené na ploše ob anské vybavenosti s omezeným
ístupem. Zele h bitov i p ilehlého okolí koncipovat s ohledem na pietu místa.
zele ochranná (izola ní)
Je navržena na zastavitelné ploše Z9 a Z21 zejména z d vodu hygienické (u železni ní
stanice) a estetické clony (u plochy výroby lehkého pr myslu). U zelen izola ní
vyžadovat speciální kompozi ní ešení s ohledem na požadovaný ú el.
Obecné požadavky
Plochy ve ejné zelen jsou ešeny zejména v rámci ploch s rozdílným zp sobem
využívání: ve ejné prostranství, plochy bydlení, plochy smíšené obytné a plochy
rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci. Plochy zahrad pak tvo í významnou ást t chto
ploch rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení, plochy staveb pro rodinnou
rekreaci a plochy smíšené obytné. Vyhrazená zele (nap . vnitroareálová i izola ní) bude
nezbytnou sou ástí ploch ob anského vybavení a ploch výroby.
Posilovat pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její
umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
Systém napojení obce na silni ní sí se nem ní.
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Silnice v ešeném území považovat za územn stabilizované, když jejich p ípadné úpravy
se budou týkat zlepšení technických parametr tras. Pro tyto úpravy respektovat ve volné
krajin koridor v rozsahu ochranných pásem silnice, v území zastav ném tento koridor
zp esnit na ší ku uli ního prostoru.
ešit úpravu k ižovatek silnice uvnit zastav ného území v místech:
vyúst ní silnice III/3795 na silnici II/389
vyúst ní silnice III/3898 na silnici II/389
Akceptovat plochy stávajících místních komunikací. Nové místní komunikace ešit jako
místní obslužné komunikace, v obytných zónách preferovat dopravn zklidn né
komunikace.
V souvislosti s vymezením lokality pro akumulaci povrchových vod Ku imské Jest abí
vymezit územní rezervu pro vyvolanou p eložku silnice III/3795.
Maximáln omezit po ty nových sjezd na silnice.
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch. Ukládá se požadavek, aby každý nov
vybudovaný byt m l na parcele k bytu vybudováno alespo jedno garážové i odstavné
stání.
Parkovací a odstavná stání na plochách rekreace rodinné možno ešit na ve ejných
prostranstvích i soukromých pozemcích, parkování zam stnanc bude na ploše výrobního
areálu.
Obecn se neuvažuje s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustná
je výstavba t chto objekt na výrobních plochách, podmín
p ípustná je jejich výstavba
na plochách pro bydlení, pokud jsou sou ástí uceleného ešení obytné skupiny.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než
3,5 t na ve ejných prostranstvích a obytných zónách.
Ve ejnou dopravu nadále zajiš ovat autobusovou a železni ní dopravou. Rozmíst ní
autobusových zastávek považovat za vhodné s pot ebou jejich úprav (pod Orlovnou,
samota Falc v mlýn).
Sou asnou sí ú elových cest považovat co do rozsahu za minimální, která ješt umož uje
obsluhu pozemk p dního fondu. Dopln ní sít polních cest je možné, optimáln ve fázi
komplexních pozemkových úprav.
i silnicích procházejících urbanizovaným územím dobudovat chodníky alespo
jednostranné.
Plochy, ve kterých je v zastav ném území vedena stávající silnice, budou mít podmín no
využití tak, že nebude znemožn no vedení pr jezdního úseku silnice v plynulé trase a
v ší ce odpovídající funk ní skupin a zatížení silnice.
Akceptovat stávající p ší (cyklistická) propojení spojující jednotlivé ásti území obce.
Respektovat zna ené turistické a cykloturistické trasy.
Dvoukolejná elektrifikovaná železni ní tra se nachází ve stabilizované poloze.
edpokládat modernizaci.
Civilní letecká doprava ani vodní doprava nemá na území obce své zájmy.
Nep edpokládá se výstavba ve ejné erpací stanice pohonných hmot, skládka materiálu
údržby silnic je územn stabilizována.
Koncepce územního plánu respektuje p íslušná ochranná pásma (viz. od vodn ní ÚP –
kap. 5.3. Limity využití území).
4.2. Technická infrastruktura
Zp sob zásobení pitnou vodou v obci Dolní Lou ky nebude m n – p ipojení na Vírský oblastní vodovod. Neuvažovat se zavedením ve ejného vodovodu do chatové oblasti za viaduktem.
V sídle Dolní Lou ky je vystav na jednotná kanaliza ní sí s ukon ením v OV. Ve výhledu
ešit rekonstrukci (intenzifikaci) istírny odpadních vod. V sídle St emchoví je požadovat výSTUDIO P |
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stavbu nové kanalizace, která bude napojena na kanaliza ní sí v Dolních Lou kách. Každá
nemovitost na zastavitelné ploše rekreace rodinné bude vybavena jímkou na vyvážení.
enos pot ebného výhledového el. výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího el. vedení
VN 22 kV pomocí stávajících trafostanic s jejich p ípadným p ezbrojením i rekonstrukcí.
Pro napojení ploch rodinné rekreace je nutno posoudit volnou kapacitu rozvodné sít .
Zachovat stávající systém zásobování obce zemním plynem. Nep edpokládat plynofikaci chatové lokality ani odlehlých ástí osídlení.
Situaci v zásobování teplem v obci považovat za stabilizovanou. Neuvažovat s výstavbou
centrálního zdroje tepla v obci. Akceptovat skute nost, že nejvýznamn jší odb ratelé tepla
jsou plynofikovány (MŠ + ZŠ).
Nebránit využívání alternativních zp sob vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech, tepelná erpadla aj.).
Akceptovat stávající el. vedení VVN 110 kV, VN 22 kV, 6 kV – eské dráhy, vodovodní zásobovací ad i STL p ípojku plynu i nadmístní elektronická telekomunika ní za ízení.
Neuvažovat s výstavbou el. vedení VVN, ZVN, trasami plynovod VTL, VVTL, ani produktovod , ropovod i stožár GSM. Neuvažovat ani s výstavbou výroben el. energie mimo
zmín ná za ízení pro vlastní pot ebu v urbanizovaném území. Výstavbu t chto za ízení považovat jako podmín
p ípustnou.
Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb než staveb souvisejících.
4.3. Ob anské vybavení ve ejné i ostatní
Stávající ob anské vybavení považovat za za ízení územn stabilizované.
Akceptovat požadavek na rozvoj ob anské vybavenosti ve ejného zájmu na pozemku
ur eném k p estavb (P1). Jedná se o výstavbu polyfunk ního domu.
Rozší ení h bitova realizovat v souladu s vydaným územním rozhodnutím.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.4. Ve ejná prostranství
Stabilizovat stávající ve ejná prostranství.
Akceptovat blízkou souvislost ploch ve ejných prostranství s plochami sídelní ve ejné
zelen , která se na utvá ení ve ejných prostranství významnou m rou podílí.
Projektem sadovnických úprav s p ípadnými terénními úpravami ešit ve ejné prostranství
v návesním prostoru s požární nádrží v sídle St emchoví. P i ešení úprav k ižovatky silnice
III/3898 se silnicí II/389 navrhnout úpravu p ilehlého ve ejného prostranství.
Nov vymezené ve ejné prostranství (Z7) zajiš uje dopravní obsluhu ploch bydlení
v rodinných domech.
Ve ejná prostranství budou sou ástí nových zastavitelných ploch, p edevším ploch pro
bydlení v rodinných domech a plochy pro stavby rodinné rekreace.
Preferovat obsluhu zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch
ve ejných prostranství.
Kompozice ve ejných prostranství musí vytvá et vztah mezi soukromím obytné ásti
a ve ejností návsi – ulice. U stávajících ve ejných prostranství nep ipustit nevhodné úpravy
etn p ilehlých objekt . Nevhodn upravené i zanedbané objekty vymezující ve ejný
prostor postupn uvést do žádoucího stavu.
Ve ejná prostranství se musí p ízniv projevovat v obrazu obce i v psychickém p sobení na
lov ka.
4.5. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
S výstavbou polyfunk ního objektu ešit vhodnou lokalitu pro sb rné místo.
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Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto
i obdobné stavby na území obce.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Územní plán respektuje p irozené hodnoty obce. Akceptovat koncepci územního plánu, aby
nedošlo ke snížení charakteristik dot eného krajinného prostoru a byla zachována
urbanistika obou sídel.
Pozitivní p írodní charakteristiky budou nadále vyjád eny p edevším harmoniza ními
vztahy v krajin p i respektování zájm ochrany p írody a krajiny s pot ebnou obnovou
hodnot zaniklých p i zvyšování intenzity hospodá ského využívání krajiny.
Nezmenšovat podíl les na celkové vým e obce, zvýšit podíl ploch trvale travních porost
na úkor ploch orné p dy.
Vyšší estetické i ekologické hodnoty odlesn né krajiny dosáhnout:
dosadbou rozptýlené zelen , dopln ním chyb jících strom v alejích a výsadbou nové
doprovodné zelen p edevším u cest
zachováním lenitosti okraj les
výstavou nového rybníka
V kompozici obce bude nadále hrát významnou roli kvalitní p írodní prost edí, které
proniká do obou urbanizovaných ástí obce.
Stavby rodinných dom umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele zahrad se
vzr stnými stromy.
Zd raznit význam ploch ve ejných prostranství, ploch zelen na ve ejných prostranstvích
jako míst nejen podporující sociální soudržnost, ale mající i velký význam pro uchování
identity obce).
Podmín
p ípustné stavby v krajin (zem lská výroba, stavby pro lesní hospodá skou
innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov exponovaných
plochách.
Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví p ípadn i rybá ství
a rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je
limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Kone né uspo ádání zem lských ploch bude p edm tem ešení komplexních pozemkových úprav.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Akceptovat územní systém ekologické stability, který je na území obce vymezen
na místní úrovni.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické
stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické
infrastruktury, p ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
Interak ními prvky doplnit sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru
NRBK K 128
(NRBK 01 dle podkladu
Koncep ní vymezení R
a NR ÚSES)

Navrhovaná opat ení
Podpo it druhovou a v kovou skladbu lesního spole enstva, za vzniku druhov
i v kov r znorodého spole enstva s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám
dle STG.
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Název biokoridoru
RBK 1399
(RBK 024 dle podkladu
Koncep ní vymezení R
a NR ÚSES)
LBK 1
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6

LBK 7

Název biocentra
RBC 1564 Lou ky
(RBC 028 dle podkladu
Koncep ní vymezení R a
NR ÚSES)
LBC Hrušovy

LBC Kavrda

LBC Lhoty

LBC Louky
LBC Pod epi kou
LBC U h išt
LBC U viaduktu
LBC V Roudníku

Navrhovaná opat ení
Podpo it druhovou a v kovou skladbu lesního spole enstva, za vzniku druhov
i v kov r znorodého spole enstva s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám
dle STG. Lu ní porosty využívat extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení.
Dopln ní b ehových a doprovodných porost druhov a v kov r znorodé
odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG.
Dopln ní b ehových a doprovodných porost druhov a v kov r znorodé
odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spol enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
viz. LBK 3
viz. LBK 3
viz. LBK 3
Zachovat p irozený vodní režim toku. Okolní lesní porosty p evést na druhov
i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG. Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému
kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci
spole enstev.
Navrhovaná opat ení:
Podpo it druhovou a v kovou skladbu lesního spole enstva, za vzniku druhov
i v kov r znorodého spole enstva s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám
dle STG. Zachovat p irozený režim vodního toku.
Podpo it druhovou a v kovou skladbu lesního spole enstva, za vzniku druhov
i v kov r znorodého spole enstva s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám
dle STG.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Zachovat
irozený vodní režim toku. Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení.
Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn .
Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev. Podpo it druhovou a v kovou
skladbu lesního spole enstva, za vzniku druhov i v kov r znorodého
spole enstva s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG.
Zachovat p irozený vodní režim toku. B ehové porosty nechat v sou asném
stavu. Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze
extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Na míst orné p dy provést zatravn ní s uplatn ním rozptýlené zelen .
viz. LBC Kavrda
Podpo it druhovou a v kovou skladbu lesního spole enstva, za vzniku druhov
i v kov r znorodého spole enstva s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám
dle STG. Lu ní porosty využívat extenzivn . Podrobit pravidelnému kosení.
Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev.

5.3. Prostupnost krajiny
Zlepšení prostupnosti krajiny zajistit realizací systému ÚSES na úseku biologické
propustnosti území
ípadné požadavky na další rozší ení sít polních cest a interak ních prvk ÚSES
souhrnn ešit v komplexních pozemkových úpravách.
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Pro minimalizaci erozních jev zp sobených p evážn p íliš dlouhými drahami
povrchového odtoku bojovat p edevším organiza ními a agrotechnickými opat eními,
nebo intenzivní formy eroze se na území obce nenacházejí.
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Pro ochranu zastav ného území p ed depozicí splavenin je navrženo zatravn ní (ttp) p ed
zastav nou ástí obce (p edevším severní ást sídel). Nep ipustit úpravy pozemk
zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující schopnost vsaku vody.
Odvád ní deš ových vod ze zastavitelných ploch ešit tak, aby nedošlo ke zm
odtokových pom
v území a byla napln na p íslušná legislativní opat ení. P i likvidaci
deš ových vod využít veškeré možnosti pro vsakování a zdržení vody v krajin dle
platných zákonných ustanovení.
Respektovat podmínky záplavového území významného vodního toku Bobr vka.
V záplavovém území neumis ovat nové stavby i provád t úpravy zhoršující odtok vody.
U vodních tok Bobr vka a Libochovka ponechat volná manipula ní pásma v max. ší i
stanovené zákonem po obou stranách od horní b ehové hrany.
5.5. Podmínky pro rekreaci
Vhodn využít atraktivity krajiny zvl. pro pohybovou rekreaci, respektovat p ípadn doplnit
stávající turistické a cykloturistické trasy.
Akceptovat pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství, územní
stabilizací sportovišt „Na Loukách“. Vytvo it podmínky pro obnovu lyžování na severním
svahu „Pod knížecí skálou“.
Krom možností ur ených tímto územním plánem (dostavba chatové lokality za
viaduktem), neuvažovat s dalším rozvojem t chto rekrea ních aktivit na území obce.
Pro další rozvoj rekrea ních pobytových aktivit p ipustit využití stávajícího domovního
fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodního ur ení (funkce).
Neuvažovat se z izováním zahrádká ských kolonií i osad. Pro RD vymezovat dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
5.6. Dobývání nerost
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj
ani chrán ná ložisková území.
Poddolované území z minulých t žeb se nachází na k severu oto eném svahu v míst zvané
„Meziho í“.
Respektovat dobývací prostor kamene – DP P edklášte í u Tišnova.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v bytových domech (BH) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb bydlení
v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky bytových dom a ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen , pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky
ve ejného ob anského vybavení
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory
pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plochy jsou-li s hlavním využitím plochy slu itelné
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou
míru
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení
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podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva
i drobná p stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících
domech. Vše za podmínky, že nedojde k narušení pohody bydlení a nedojde k negativním dopad m na kvalitu prost edí na sousedních cizích
pozemcích
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou
míru
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb individuální
pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy
podm. p ípustné: pozemky související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim
využití plochy, a již p ímo anebo druhotn
Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování
ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro zaízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky
pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby.
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veejných prostranství, sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru hlavní náplplochy vhodné, služby a innosti nesnižující kvalitu prost edí plochy
a které jsou slu itelné s hlavním využitím plochy
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo druhotn a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující
sousední plochy nad p ípustné normy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum,
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného
ob anského vybavení, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení jen v p ípad , pokud bydlení nebude hlavním využitím plochy
rušeno nad p ípustnou míru. Související za ízení pro sport a t lovýchovu
nep ípustné:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které
narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) – Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu
a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení
a p íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
podm. p ípustné: stavby, za ízení a d je dopl ující hlavní využití plochy (nap . do asné
ubytování, stravování, stavby pro údržbu sportovišt , pot ebná související
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za ízení pro sportovce a diváky). Bydlení správce i majitele za ízení jen
v p ípad , pokud bydlení nebude rušeno nad p ípustnou míru
nep ípustné:
aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití
plochy a již p ímo anebo druhotn
Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) – Hlavní využití: místo posledního
odpo inku zesnulých ob an . Zp soby využití:
ípustné:
umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových
ploch, h bitovní kaple, místnosti pro správce a ná adí a dalších objekt
íslušejících k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury
a mobiliá e obce, související ve ejné prostranství
podm. p ípustné: pozemky související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující
citový a estetický dojem z pietního místa, a již p ímo nebo druhotn
Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu
na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci
v urbanizovaném území. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn
cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromažovací ú ely, sídelní zele , pozemky související dopravní infrastruktury
a technické infrastruktury
podm. p ípustné: další aktivity a za ízení p ispívající ke spole enským kontakt m a podporující sociální soudržnost (nap . tržišt , d tské h išt , prvky drobné architektury, mobiliá obce, venkovní posezení s ob erstvením), vodní
plochy, parkovací stání, erpací místa pro požární techniku
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb
a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto
prostor tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Plochy ve ejných prostranstvích – ve ejná zele (ZV) - Hlavní využití: zpravidla významné
plochy zelen parkov upravené a ve ejn p ístupné. Zp soby využití:
ípustné:
udržovaná zele s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou
úpravou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke a strom ,
vodní prvky, komunikace p ší, cyklostezky, prvky drobné architektury,
mobiliá obce
podm. p ípustné: pozemky pro rekreaci, relaxaci, d tská h išt , pozemky související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy,
v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím.
Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými
vlivy na životní prost edí, p ípadn i rekreace ve stávajících k tomu p íhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu
zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. innosti se d jí v objektech
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odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prost edí
Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení
k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu
v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozem, doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, nutné asana ní zásahy
podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy, umis ování cyklotras a chodník
pro p ší i záliv hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Plochy dopravní infrastruktury železni ní (DZ) - Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti kolejovou železni ní dopravní infrastrukturou. Zp soby využití:
ípustné:
plochy obvodu dráhy v etn násp , zá ez , op rných zdí, protihlukových bariér, most , kolejiš , stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy, pozemky doprovodné a izola ní zelen . Plochy dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavní m využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít (TI) - Hlavní využití: umis ování staveb,
za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1), išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování elektrickou energií (3), provozování elektronických komunikací (4). Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo
související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infrastruktury, doprovodná izola ní zele
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Plochy výroby a skladování – lehký pr mysl (VL) – Hlavní využití: umis ování staveb
a za ízení lehkého pr myslu a sklad , kdy negativní vliv z inností nad p íslušnou míru
nep ekra uje hranice areálu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro výrobu a skladování, související administrativu, pozemky
dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické elektrárny, sb rné dvory
komunálního odpadu, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity neomezující hlavní využití plochy
a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování,
sobení závodního léka e i bydlení majitele i správce za ízení je možné,
pokud tyto
innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru.
V od vodn ných p ípadech i erpací stanice pohonných hmot i sb rný
dv r
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí
Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) – Hlavní využití: umis ování
provozoven s výrobní náplní na bázi kusové i malosériové a innosti emeslnické v etn
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skladování s odpovídajícími nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv z inností
nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice areálu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky
sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity neomezující hlavní využití plochy
a nep ekra ující rámec využití plochy. Bydlení majitele i správce za ízení
je možné, pokud bydlení nebude rušeno nad p ípustnou míru,
fotovoltaické elektrárny
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy,
innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž
v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí
Plochy skladování (VK) – Hlavní využití: skladování materiálu pot ebného pro údržbu
silnic. Zp soby využití:
ípustné:
skladování materiálu pot ebného pro silni ní údržbu bez negativních vliv
na životní prost edí p esahující hranice pozemku p íslušejícího skladového
hospodá ství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky sídelní zelen .
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy,
výroba se silným dopadem na životní prost edí
Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS) - Hlavní využití: soukromá zele - zahrádká ská innost na užitkových zahradách a sadech. Vyhrazená zele p i stavbách obanské vybavenosti (školy, domy sociální pé e, sportovišt aj.) i p i stavbách výrobních
(vnitroareálová zele ) neumož uje ve ejný p ístup. Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí
íslušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen není p ípustnost
i nep ípustnost blíže specifikována. Zp soby využití soukromé zelen :
ípustné:
innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke
podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, oplocení,
pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn dopl ková za ízení a stavby související s hlavním využitím plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo
druhotn
Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO) - Hlavní využití: plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou
z vhodných místn p íslušných d evin a ke
podm. p ípustné: výstavba oplocení event. z izování jiných za ízení p ispívajících ke zvyšování ú inku hlavního využití plochy. Zcela výjime
pozemky dopravy pro místní obsluhu, p ípadn pozemky technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím plochy
Plochy vodní a vodohospodá ské (W) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro nakládání
s vodami. Zp sob využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci
deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu
území, doprovodná a krajinná zele
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podm. p ípustné: chov vodní dr beže a za ízení pro chov ryb bez významn negativního
dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Plochy zem lské (NZ) - Hlavní využití: plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zelskou produkci vesm s na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou
produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností. Zp soby využití:
ípustné:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen . Pozemky luk a pastvin využívat ke spásání i kosení. Dopravní a technická infrastruktura, ú elové komunikace, protipovod ová
a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
ší stezky, cyklostezky, opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci
v povodí, pozemky plnící funkci lesa, p ípadn užitkové zahrady a sady
pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k narušení krajinného rázu
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
Plochy lesní (NL) - Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících ekologickou stabilitu lesa
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a ŽP, p ší stezky, cyklostezky, jen v nezbytn nutných
ípadech stavby dopravní a technické infrastruktury, opat ení pro udržení vody v krajin
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NSp) - Hlavní využití: zachování a obnovu
ekologických a estetických hodnot v území dotvá ející krajinný ráz. Zp soby využití:
ípustné:
plochy nadregionální a regionálních prvk ÚSES, plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí
vzniklé biotopy, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani
estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz
podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech, ú elové komunikace, p ší stezky, cyklostezky
nep ípustné:
innosti snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah stírající p ítomné znaky krajinného rázu
Plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NSs) – Hlavní využití: sportovn rekrení využívání p ízniv orientovaných svah ke sjezdovému lyžování. Zp soby využití:
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ípustné:

innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce. Ve vegeta ním období b žná innost na ZPF. Z izování mobilních i trvalých lyža ských vlek .
podm. p ípustné: z izování do asných (sezónních) parkoviš pro vozidla návšt vník lyža ského svahu, umis ování mobilních za ízení mající spojitost
s lyžováním. Pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
náro né terénní úpravy, zm na trvale travních porost na ornou p du,
zales ování, výsadba rozptýlené zelen , jiné innosti bránící hlavnímu
využití plochy
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní jednotlivých sídel.
Úpravy v jádrech sídel provád t respektem k místn obvyklým zp sob m zastav ní.
Zvýšení podlažnosti je zde p ípustné pouze v p ípadech, kdy dojde k žádoucímu
výškovému dorovnání uli ní fronty zastav ní (akceptovat zákl. architektonické prvky, nap .
orientaci h ebenu a okapu st echy, sklon st echy, návaznost íms apod.).
Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní bez náhrady. P i dostavb proluk akceptovat
dorysnou stopu zastav ní a výše zmín né základní architektonické prvky.
Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce
zástavbu na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy
nezastav ná ást pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou
hranici mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním.
Zástavba RD na okraji zastavitelných ploch bude jednopodlažní s možným využitím
podkroví. Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom umístit garáž i jiné stavby
a za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným i podmín
p ípustným využíváním
plochy, budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace
RD, i když jejich realizace m že být pozd jší.
Nové budovy rodinných dom budou mít p ímý p ístup z ve ejného prostranství i jiné
ve ejn p ístupné plochy (místní komunikace, silnice III. t ídy).
i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných
v kapitole 3.2.
U staveb na plochách výrobních preferovat horizontální uspo ádání p ed uspo ádáním
vertikálním.
Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficient zastav ní:
plochy bydlení v rodinných domech venkovské – nové pozemky sm ující do
volné krajiny budou dosahovat koeficientu zastav ní cca 0,25
plochy výroby a skladování – koeficient zastav ní m že dosáhnout hodnoty
cca 0,50 s tím, že zpevn né plochy mohou tvo it dalších až 30 % plochy.
Minimáln 20 % plochy musí být vy len no pro zele
Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor
pohody apod.) výrazn p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních
druh zelen obvyklých v regionu.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO),
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby dopravní a technické infrastruktury
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.2. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
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Nejsou územním plánem vymezeny.
7.3. Ve ejn prosp šná opat ení
Územní systém ekologické stability
Lokální biocentrum: LBC Hrušovy, LBC Kavrda, LBC Lhoty, LBC Louky, LBC Pod
epi kou, LBC U h išt , LBC U viaduktu, LBC V Roudníku
Lokální biokoridor: LBK 1 – LBK 7
7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou územním plánem vymezeny.
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení,
pro které lze uplatnit p edkupní právo
8.1. Ve ejn prosp šné stavby ob anského vybavení, které jsou ve ejnou infrastrukturou dle § 2
odst.1 písm. k
PO1
- plocha pro výstavbu polyfunk ního objektu (p. . 191, 192, 193, 195, 196, k.ú.
Dolní Lou ky)
Pro tuto stavbu je možno dle § 101 zák. . 183/2006 Sb. uplatnit p edkupní právo ve
prosp ch obce Dolní Lou ky.
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
R1 - plocha územní rezervy je ur ena pro výstavbu obytného souboru rodinných dom
Využití plochy územní rezervy bude prov eno z t chto hledisek:
napojení na vybudovanou sí místních komunikací a napojení na technickou
infrastrukturu obce
zachování b ehových porost kolem bývalého mlýnského vodního náhonu
výhledových pot eb obce na úseku bydlení
dot ení zem lského p dního fondu
R2 - plocha územní rezervy je ur ena pro výstavbu obytného souboru rodinných dom
Využití plochy územní rezervy bude prov eno z t chto hledisek:
napojení na vybudovanou sí místních komunikací a napojení na technickou
infrastrukturu obce
výhledových pot eb obce na úseku bydlení
dot ení zem lského p dního fondu
R3 - plocha územní rezervy je vymezena pro rozvoj výroby v obci
Využití plochy územní rezervy bude prov eno z t chto hledisek:
napojení na technickou a dopravní infrastrukturu obce
formy zastav ní v pohledov exponované poloze
možné p ímé provozní vazby na p ilehlou p estavbovou plochu
dot ení zem lského p dního fondu
R4 - plocha územní rezervy výhledové lokality hájené pro akumulaci povrchových vod.
Využití plochy územní rezervy bude prov eno zvl. z t chto hledisek:
opodstatn nosti výstavby tohoto vodního díla
st etu investice s p írodní a estetickou hodnotou krajinného rázu ve vztahu k výhodnosti
a reálnosti výstavby vodního díla
st etu se silni ním napojením regionu ve sm ru K oví – dálnice D1
R5 - plocha územní rezervy pro p eložku silnici III/3795
Využití plochy územní rezervy bude prov eno zvl. z t chto hledisek:
zachování silni ního tahu oblastního významu
zajišt ní koordinace s ešením téhož problému na k.ú. Ku imské Jest abí
stanovení základních parametr stavby budoucí p eložky
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10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených Územním plánem Dolní Lou ky
jako podmínka pro rozhodování v území je stanoveno u zastavitelných ploch Z2 a Z3, dále
u zastavitelných ploch Z10 a Z11.
Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.2. a 6.2.
Územní studie se doporu ují vyhotovit na geodeticky zam eném podkladu.
Zastavitelné plochy Z2, Z3 ešit na jednom mapovém podkladu z d vodu vyjád ení
vzájemných souvislostí. Stejný požadavek uplatnit i u ploch Z10 a Z11.
10.2. Stanovení lh t
Územní studie bude vyhotovena do ty let od vydání územního plánu.
Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do dvou m síc od schválení
možnosti využití územní studie.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území i prostorovém
uspo ádání není etapizace vyhotovena.
Z d vod organiza ních, ekonomických, zvl. však ochrany ZPF nutno vždy s výstavbou
postupovat od zastav ného území v ucelené ploše nebo její ásti, aby nez staly nevyužité
(volné) zainvestované pozemky neumož ující ádné hospoda ení na nich.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
15. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Textová ást v . titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 25 list .

B. Výkresová ást
íslo
1
2
3
4
5
6

Výkres
název
Základní len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace
Dopravní ešení - schéma
Zásobování vodou, kanalizace - schéma
Energetika, telekomunikace - schéma

po et list
1
1
1
1
1
1

ítko
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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C. Textová ást od vodn ní:
1. Postup p i po ízení územního plánu
Obec Dolní Lou ky m la zpracován územní plán obce (dále jen ÚPO), schválený dne 17. 1.
2005. V té dob byl ÚPO platnou územn plánovací dokumentací.
O po ízení územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Dolní Lou ky dne 16.03.2009
usnesením . XVII z vlastního podn tu. Ur eným zastupitelem pro spolupráci s po izovatelem
byl zastupitelstvem obce ur en p. starosta obce Dolní Lou ky, Ladislav Tichý.
Po izovatelem územního plánu je na základ žádosti obce Dolní Lou ky M stský ú ad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního ádu, odd lení ú ad územního plánování dle ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále
jen stavební zákon) v platném zn ní.
Projektantem (zpracovatelem) územního plánu je firma Ing. Marie Psotová, Studio P, Ž ár
nad Sázavou, Nádražní ulice 52.
Návrh územního plánu Dolní Lou ky je vyhotoven v intencích zákona . 183/2006,
o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní, vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací
innosti, zejména s p ílohou . 7 této vyhlášky a vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Dopl ující pr zkumy a rozbory byly zpracovány v rozsahu územn analytických podklad
jako podklad pro vypracování zadání ÚP.
V souladu s ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona a dále dle § 11 vyhlášky . 500/2006 Sb.,
o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti (dále jen „vyhlášky“) a její p ílohy . 6 zpracoval po izovatel ve spolupráci
s ur eným zastupitelem návrh zadání územního plánu Dolní Lou ky. Po izovatel v souladu s
§ 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal návrh zadání ÚP Dolní Lou ky obci Dolní Lou ky, dot eným orgán m, sousedním obcím a Krajskému ú adu Jihomoravského kraje pro uplatn ní podn a požadavk k návrhu zadání ÚP. Po izovatel zárove zajistil vystavení návrhu zadání ÚP
k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn ode dne vyv šení Oznámení o projednání návrhu zadání
územního plánu Dolní Lou ky (dále jen „oznámení„) na Obecním ú ad v Dolních Lou kách a
Ú Tišnov, odboru územního plánování a stavebního ádu. „Oznámení“ bylo vyv šeno na
ední desce a elektronické ú ední desce Obecního ú adu Dolní Lou ky a M Ú Tišnov. Úplný
rozsah návrhu zadání ÚP Dolní Lou ky byl zp ístupn n na elektronické ú ední desce Obecního
adu Dolní Lou ky a na webových stránkách m sta Tišnova. V uvedené lh
mohl každý
uplatnit své p ipomínky.
K návrhu zadání vydal odbor ÚPS KrÚ JMK dne 20.11.2009 pod . j. JMK 148325/2009
(doru eno dne 23.11.2009 pod .j. 18034/3411/1030) koordinované stanovisko, jehož sou ástí
bylo stanovisko odboru ŽP z hlediska zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
a zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon . K možnosti existence vlivu ÚP Brumov na lokality soustavy Natura 2000 vydal odbor ŽP KrÚ JMK stanovisko v tom smyslu, že zpracování ÚP nem že mít významný vliv na
žádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta í oblast. Z hlediska zákona . 100/2001 Sb., vydal odbor ŽP KrÚ JMK stanovisko, že na základ posouzení podle kritérií uvedených v p íloze .
8 tohoto zákona neuplat uje požadavek na vyhodnocení vliv územního plánu na životní prost edí. Vzhledem k uvedeným stanovisk m neuvedl po izovatel v návrhu zadání požadavek na
vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území. Rovn ž nebyl uplatn n podn t dot eného orgánu
ani zastupitelstva obce na zpracování variantních ešení, a proto nebyl v zadání ÚP uplatn n požadavek na zpracování konceptu ÚP dle § 47 odst. 5 stavebního zákona. Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil požadavky, podn ty a p ipomínky, které byly doru eny
ve stanovené lh
k návrhu zadání ÚP Dolní Lou ky a na jejich základ upravil návrh zadání
ÚP Dolní Lou ky.
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Upravené a dopln né zadání schválilo Zastupitelstvo obce Dolní Lou ky dne 08.02.2010
usnesením . XXIX.
Bude dopln no po izovatelem po ukon ení projednávání návrhu ÚP.
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
2.1. Soulad s PÚR R
Dokumentace územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR) R 2008,
která byla schválena vládou R dne 20.07.2009 usnesením . 929.
Obec Dolní Lou ky se nachází na území obce s rozší enou p sobností Tišnov, které PÚR
R vymezuje jako sou ást rozvojové oblasti republikového významu OB3 Brno.
Území obce se nachází mimo plochy a koridory technické infrastruktury a souvisejících
rozvojových zám .
Územím obce prochází koridor konven ní železni ní dopravy C-EG1, který je vymezen
v úseku D ín - Nymburk - Kolín, Kolín - H. Brod - Brno s pokra ováním I. tranzitním koridorem.
ínos územního plánu Dolní Lou ky k napl ování republikových priorit územního plánování k zajišt ní udržitelnosti rozvoje území. Ozna ení priorit odpovídá zna ení v PÚR R.
Vybrány jsou priority vztahující se k problematice správního území obce:
priorita 14 – koncepce územního plánu ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní,
civiliza ní a kulturní hodnoty území. Územní plán posiluje mimoproduk ní složku
krajiny. Zp sob využívání území dále eší pot eby hospodá ského a sociálního rozvoje p i zachování urbanistické struktury obce s její jedine nou identitou
priorita 16 – územní plán se zabývá komplexním ešením území obce, p ipravuje
podmínky pro rozvoj území obce ve smyslu udržitelného rozvoje bez nad azování
jednotlivých zájm v území
priorita 17 – v územním plánu uplatn na na úrovni obce zejména vymezením ploch
pro rozvoj hospodá ského potenciálu na plochách územn stabilizovaných, p estavbové ploše a ploše zastavitelné. Na zmín ných plochách jsou uplatn ny t i druhy
ploch výroby a skladování (lehký pr mysl, drobná a emeslná výroba, plochy skladování). Rozvoj hospodá ských aktivit omezeného rozsahu je možný i v územn stabilizovaných plochách smíšených obytných - venkovských
priorita 19 – v zastav ném území byly vymezeny dv p estavbové plochy. V tší
z ploch je brownfield zem lského p vodu ur ený pro výrobní aktivity lehkého
pr myslu, druhá menší plocha v blízkosti jádra sídla bude využita pro rozvoj ob anského vybavení obce
priorita 20 – na území obce neumis uje územní plán žádné stavby ani za ízení, které
by m ly negativní dopad na stávající hodnoty krajinného prost edí. Respektovány
jsou významné krajinné prvky, posilován je význam územního systému ekologické
stability s dopln ním interak ních prvk . V severovýchodní ásti k.ú. St emchoví se
innosti d jí v souladu s režimy p írodního parku Svratecká vrchovina
priorita 22 – územní plán akceptuje stávající zna ené turistické a cykloturistické trasy s p edpokladem jejich dopln ní
priorita 25 – v územním plánu je zd razn na pot eba uvád ní maximálního množství
deš ové vody do vsaku nebo ji jiným ú inným zp sobem zadržet na pozemku
priorita 26 – na území obce je vyhlášeno vodoprávním orgánem záplavové území
Q100 v etn aktivní zóny záplavového území. Územní plán uvnit záplavového území
nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu
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priorita 30 – obec bude zásobena dostatkem pitné vody i ve výhledu. Územní plán
edpokládá intenzifikaci OV pro pot ebný po et ekvivalentních obyvatel
priorita 31 – územní podmínky nedovolují rozvoj za ízení pro výrobu el. energie na
k tomu speciáln vymezených zastavitelných plochách. Za ízení pro využití obnovitelných zdroj je p ípustné za podmínek daných ÚP v urbanizované ásti obce.
2.2. ZÚR Jihomoravského kraje
Opat ení obecné povahy – ZÚR Jihomoravského kraje vydané na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 22.09.2011 bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního
soudu ze dne 21.06.2012, který nabyl ú innosti dnem jeho vyhlášení.
2.3. Obec v systému osídlení
Obec Dolní Lou ky spadá do obvodu obce s rozší enou p sobností Tišnov, která je zárove
sídlem nejbližších orgán státní správy a tzv. vyšší ob anské vybavenosti. Matri ní ú ad
je v Dolních Lou kách. Správa sociálního zabezpe ení a katastrálního ú adu se nachází v Brn .
Finan ní ú ad, ú ad práce, matri ní ú ad, stavební ú ad zabezpe uje m sto Tišnov. V Dolních
Lou kách je poštovní ú ad.
Mate skou a základní školu (1. - 9. ro ník) navšt vují d ti v Dolních Lou kách spole
s d tmi a žáky z Drahonínu, Horních Lou ek, Jilmoví, Kal , Ku imského Jest abí, Ku imské
Nové Vsi, Litavy, Olší, Skryjí a Újezdu u Tišnova. Obyvatelé obce mohou využít léka ské pé e
v Dolních Lou kách zahrnující ordinace praktického léka e, d tského léka e a zubního léka e.
Nejbližší nemocnice je v Tišnov , lékárna v Dolních Lou kách.
Nadmístní význam má v obci ímskokatolická farnost s kostelem a h bitov. Spádový okruh
pro farnost i h bitov tvo í sídla: Dolní Lou ky, Horní Lou ky, Skryje, Kaly a Újezd u Tišnova.
Vyjíž ka obyvatel obce za zam stnáním sm uje p edevším do krajského m sta Brna a m st
Ku im a Tišnov.
Obec Dolní Lou ky je tvo ena k.ú. Dolní Lou ky a k.ú. St emchoví. Sousedními obcemi
jsou m stys Deblín a obce Horní Lou ky, Kaly, Ku imské Jest abí, Nelepe – Žern vka, P edklášte í, Št pánovice, Úsuší, Újezd u Tišnova.
Územní plán Dolní Lou ky neuvažuje se zm nou v zapojení obce do dnes dané struktury
osídlení.
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní a technické infrastruktury
Územím obce prochází v územn stabilizované trase silnice:
II/385 Nové M sto na Morav – Tišnov – eská
II/389 Moravec – Ž árec – Tišnov
III/3795
oví – Ku imské Jest abí – Dolní Lou ky
III/3898
Dolní Lou ky – Horní Lou ky – Skryje.
V souvislosti s vymezením lokality pro akumulaci povrchových vod Ku imské Jest abí
dle Generelu území chrán ných pro akumulaci povrchových vod je v souladu s ÚP Ku imské
Jest abí vymezena územní rezerva pro vyvolanou p eložku silnice III/3795.
Celostátní elektrifikovaná železni ní tra Brno – Havlí v Brod . 250, která je sou ástí koridoru konven ní železni ní dopravy C-E 61, vede ve stabilizované trase.
Letecká (civilní) ani vodní doprava nemají na území obce Dolní Lou ky své zájmy.
Územím obce prochází erven zna ená turistická trasa procházející podél vodního toku
Lou ka a žlut zna ená turistická trasa, která obchází z levé strany vrchol Mírová a v sídle Dolní
Lou ky se napojuje na ervenou turistickou trasu.
Po ú elové komunikace od sídla Kaly vstupuje na území obce Dolní Lou ky cyklistická trasa, která po pr chodu sídlem pokra uje po b ehu vodního toku Lou ky sm rem k P edklášte í.
Ze sídla Dolní Lou ky dále vychází cyklotrasa sm ující p es sady v jižní ásti sídla, pokra uje
podél Liboch vky sm rem na V. Bíteš nebo Strážek.
Nad územím obce se nachází ochranné pásmo radioloka ního za ízení.
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Územní plán akceptuje stávající el. vedení VVN 110 kV a VN 22 kV protínající území obce.
Je respektován STL plynovodní p ivad do obce z regula ní stanice plynu VTL/STL P edklášte í, jakož i hlavní p ivad procházející územím obce a zásobující pitnou vodou širší území regionu.
2.4. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Na území obce se nachází regionální i nadregionální prvky ÚSES. Jedná se o nadregionální
biokoridor NRBK K 128. Mezi regionální prvky ÚSES pat í regionální biocentrum RBC 1564
Lou ky a regionální biokoridor RBK 1399. Podrobn jší informace viz. kap. 7.5. od vodn ní ÚP.
Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu
evropsky významných lokalit dle na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících živo ich
a plan rostoucích rostlin („sm rnice o stanovištích“) jako sou ást tzv. soustavy Natura 2000, ani
pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran voln žijících pták
(79/409/EHS) se na ešeném území nevyskytuje.
3. Vyhodnocení v souladu s cíli a úkoly územního plánování
3.1. Cíle územního plánu
Územní plán Dolní Lou ky vytvá í p edpoklady pro zajišt ní souladu p írodních,
civiliza ních a kulturních hodnot v území se z etelem na zachování p íznivého životního
prost edí. Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání
území, které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem
udržitelného rozvoje území.
Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Dolní Lou ky, tj.
k.ú. Dolní Lou ky a k.ú. St emchoví. Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné
využívání území a podmínky prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují
edevším do ploch bydlení v rodinných domech venkovského typu, ploch ve ejných
prostranství, ploch rodinné rekreace a ploch výroby a skladování. Místa zm n jsou
rovnom rn rozmíst ny v sídlech i po jejich okrajích.
Ve ejné i soukromé zám ry na zm ny v území jsou územním plánem koordinovány, v cn
i asov je koordinována výstavba a další aktivity ovliv ující rozvoj území obce. Rezervní
plochy vymezené pro ov ení možnosti využití pro výstavu rodinných dom jsou navrženy
na k.ú. Dolní Lou ky. Jejich p ípadné za azení do zastavitelných ploch je podmín no
využitím v ÚP navržených ploch pro výstavbu RD.
V souladu s požadavky Generelu území chrán ných pro akumulaci povrchových vod (MZ
R a MŽP R, Praha, 2011) je vymezena územní rezerva lokality pro akumulaci
povrchových vod.
Ve ve ejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území,
respektuje hodnoty urbanistické a kulturní, upozor uje na požadavky týkající se
archeologických nález p i zemních pracích.
Jako vzájemn propojený soubor p irozených i p írod blízkých ekosystém
udržujících p írodní rovnováhu je v návaznosti na sousední území vymezen lokální
systém ÚSES a up esn n regionální a nadregionální systém ÚSES.
V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu
a využívání zastav ného území v bec. Podmínkou však z stává opodstatn ný
požadavek na zachování venkovského charakteru obce. Na území obce jsou vymezeny
dv p estavbové plochy.
Podmínky využívání území obce chrání nezastav né území, kdy pozitivní úlohu má
sledná ochrana p dního fondu. P ípadné umis ování staveb a za ízení ve volné
krajin lze uskute nit zcela výjime
dle § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Umis ování t chto staveb nesmí narušit p írodní hodnoty území zastoupené p edevším
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ítomnými ekosystémy, p irozenou morfologií krajiny a vnímatelnými p írodními
dominantami.
Umožn n je rozvoj pot ebného ob anského vybavení, nastaveny jsou podmínky
pro zvýšení kvality ve ejných prostranství s možností upev ování a vzniku sociálních
kontakt .
Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území,
respektovány jsou architektonické dominanty, významné stavby drobné architektury,
stanoveny jsou podmínky pro ochranu urbanistické struktury a prostorového
uspo ádání sídel.
Na nezastavitelných pozemcích je v územním plánu umožn na v od vodn ných p ípadech
výstavba (technické ešení, po izovací i provozní hospodárnost rozvod apod.) staveb
technické infrastruktury zejména vodovodní a kanaliza ní sít , plynovodních rozvod ,
energetických vedení, elektronických komunika ních za ízení. Z hlediska ochrany prost edí
sídla je nutno vytvá et podmínky pro podzemní vedení t chto za ízení.
3.2.

Úkoly územního plánu
Na základ zjišt ných údaj o území byly formulovány pot eby a požadavky na rozvoj
území obce s podmínkami vedoucími k ochran ve ejných zájm v územn plánovací
dokumentaci obce.
Koncepce územního plánu stanovila podmínky rozvoje obce, když v rámci prací na ÚPD
byly hodnoty území prov ovány a po dosažení dohody zakotveny v ÚP Dolní Lou ky.
Pot eba zm n v území je vyvolána dále požadavky:
na vyhledání vhodných ploch pro bydlení (zvyšování kvality bydlení)
na dopln ní území obce ve ejnou infrastrukturou
spojenými s posilováním mimoproduk ní funkce krajiny, ochrany území p ed vodní
erozí
na vymezení nových ploch a zejména p estavbových ploch pro rozvoj výrobního
potenciálu v obci

Urbanistické, architektonické požadavky s požadavky na prostorové uspo ádání jsou
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP.
Nedílnou sou ástí územního plánu jsou podmínky, za kterých je zm ny v území možno
provád t. Sledovány jsou možnosti nápravy d ív jších negativních zásah do stavebního
fondu sídel, zejména pak zmírn ní negativního dopadu m ítkem cizích staveb objekt
zem lské výroby z období kolektivního hospoda ení.
Území obce Dolní Lou ky není územím se složitou a komplikovanou problematikou, tudíž
stanovování po adí výstavby, které by zm ny v území vhodn objas ovalo, nebylo nutné.
Podrobn jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit.
Požadavky nad azené územn plánovací dokumentace jsou v územním plánu Dolní Lou ky
respektovány, což je dostate
popsáno v p edchozích kapitolách od vodn ní.
Ze zadání ÚP Dolní Lou ky vyplynulo, že nebyly uplatn ny požadavky ani na vyhodnocení
vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní prost edí.
Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj tedy nebylo vyhotovováno.
Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy dle platných
sou asných p edpis .
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
4.1. Stavební zákon a provád cí vyhlášky
P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlášek.
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Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i v souladu
s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
4.2. Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. a dále využívá
možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 4 téže vyhlášky).
plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán vymezuje plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky .
500/2006 Sb.
plochy s podrobn jším len ním
U ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání zaru ujícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot
území. U ploch neurbanizovaného území se jedná o vyjád ení zvláštnosti ve využívání r zných
druh pozemk (nap . zem lské p dy s odlišnými vlastnostmi – jako je ekologická hodnota,
erodovatelnost, estetické p sobení atd.)
5. Vyhodnocení v souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
5.1. Obecn platné p edpisy
edložený ÚP je v souladu s obecnými normami a p edpisy (zákony, vyhlášky, na ízení
vlády, apod.), které vstupují do územn plánovací dokumentace z jiných obor .
5.2. Stanoviska dot ených orgán a ostatních orgán
Spole né jednání o návrhu územního plánu
Bude dopln no po spole ném jednání.
Ve ejné projednání návrhu územního plánu
Bude dopln no po ve ejném projednání.
5.3. Limity využití území
Znalost omezení zm n v území z vlastností území i vyplývajících z právních p edpis nebo
stanovených na základ zvláštních právních p edpis má d ležitý význam pro kvalitní ízení
rozvoje území.
Níže uvedené limity využití území považujeme za „vstupní“ údaje ( ást 5.3.1.), které jsou
platné v dob zpracování ÚP. V ásti 5.3.2. se jedná o podmínky plynoucí z ešení ÚP mající též
vliv na zabezpe ení udržitelného rozvoje.
5.3.1. Vstupní údaje (podmínky)
hranice územních jednotek
- k.ú. Dolní Lou ky + k.ú. St emchoví = území obce Dolní Lou ky
- území obce Dolní Lou ky = území ešené územním plánem Dolní Lou ky
ochrana technické a dopravní infrastruktury
- OP železni ní dráhy
60 m od osy krajní koleje
- OP silnice II. a III. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- nadzemní vedení VN 110 kV
12 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 22/1997 Sb.)
15 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
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- nadzemní vedení VN 22 kV

7 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
- stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
- STL plynovod ve volné krajin
4 m od povrchu plynovodu na ob strany
- STL plynovod v zástavb
1 m od povrchu plynovodu na ob strany
- dálkový telekomunika ní kabel
1,5 m na ob strany
- kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce na ob strany
nad pr m. 500 mm
2,5 m od vn jšího líce na ob strany
- vodovodní ad
do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce na ob strany
nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce na ob strany
- u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad pr
r 200 mm s úrovní dna ve hloubce
tší než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m
ochrana nerostných surovin
- dobývací prostor lomu P edklášte í
viz. grafická ást
ochrana podzemních a povrchových vod
- OP I. a II. stupn vodního zdroje
viz. grafická ást
- OP III. stupn vodárenského zdroje
rozh. JmKNV .j. Vod. 1581/1990-235233/1-Ho
Brno - Svratka - Pisárky
ze dne 19. 9. 1990
- OP vodojemu
5 m od objektu
- provozní pásmo pro úpravu tok
8 m od b ehové hrany – Bobr vka a Libochovka,
6 m od b ehové hrany - ostatní vodní toky
- záplavové území Bobr vky
rozh. KrÚ JmK .j. JMK 39300/2012 ze dne
28.06.2012
- LAPV Ku imské Jest abí
Generel území chrán ných pro akumulaci
povrchových vod a základní zásady využití t chto
území (MZ R a MŽP R, Praha, 2011)
ochrana kulturních hodnot
- nemovité kulturní památky
r. . 30916/7-4009 hrad Lou ky, Lú ka
(St emchov), z ícenina
r. . 37927/7-4010 kostel sv. Martina
- ochranné pásmo h bitova
100 m od obvodu h bitova
- archeologické nálezy
§ 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní
ochrana p írodních hodnot a ŽP
- významný krajinný prvek
- ochranné pásmo lesa
- p írodní park Svratecká hornatina
- regionální a nadregionální systém
ÚSES (Koncep ní vymezení R a NR ÚSES –

§ 3 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci
50 m od okraje PUPFL
viz. grafická ást
viz. grafická ást (po zp esn ní v ÚP)

odv tvový podklad orgán ochrany p írody)

zájmy MO R
- OP radioloka ního prost edku
- vymezené území
§ 175 zák. . 183/2006 Sb.
hygiena prost edí
- ochranné pásmo OV

celé území obce
celé území obce

25 m od obvodu OV
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5.3.2. Ur ené ešením územního plánu
ochrana p írodních hodnot
- lokální ÚSES

- ochrana krajinného rázu
- ochrana p dního fondu

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze p ipustit stavby technické i dopravní infrastruktury
- liniové, nerovnob žné s tokem, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení záboru p dního fondu je obsahem
ÚP

ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky
do 10 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou,
ípadn stavbu pro ŽP)
ochrana kulturních hodnot
- výška zástavby
nep ekro it p evládající hladinu zastav ní
hygiena prost edí
- plochy smíšené obytné
negativní vlivy z inností nep ekro í hranice plochy
- plochy výroby drobné
negativní vlivy z inností nep ekro í hranice plochy
- plochy výroby – lehký pr mysl
negativní vlivy z inností nep ekro í hranice plochy
5.4. Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
5.4.1 Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS
Na území obce se nenachází majetkové ani pozemkové zájmy A R. Respektovány jsou parametry p íslušné kategorie komunikací v etn ochranných pásem stávajícího i plánovaného dopravního systému. Celé správní území obce Dolní Lou ky (k.ú. Dolní Lou ky a k.ú. St emchoví)
se nachází v ochranném pásmu radioloka ního za ízení, proto p ípadná výstavba (v etn rekonstrukce a p estavby) p edevším v trných elektráren, výškových staveb, pr myslových hal, venkovního vedení VVN a VN, retransla ních stanic a základnových stanic mobilních operátor na
daném území musí být p edem projednána s VUSS Brno, a to na základ podrobn jší dokumentace. Také je vždy nutno projednat p edem výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem a stavby tvo ící dominanty v terénu (nap . rozhledny a výstavbu a rekonstrukci VVN a VN)
na celém území ešené lokality z d vodu ochrany zájm vojenského letectva a dále je nezbytné
edem projednat stavby dopravní infrastruktury z hlediska vojenských zájm vojenské dopravy.
V limitech využití území (kap. 5.3.2.) je stanoven regulativ nep ekro ení p evládající hladiny
zastav ní.
Území obce dle § 175 odst. 1 zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
v platném zn ní, je vymezeným územím Ministerstva obrany R – respektovat z toho plynoucí
požadavky a pot eby (viz. p edchozí).
ešením územního plánu nejsou dot eny nemovitosti v majetku R - MV ani optické a sd lovací sít ve správ Policie R.
Vedle objektu obecního ú adu je umíst na vyhovující hasi ská zbrojnice s hasi ským domem
s dostate
velkou garáží pro zásahové vozidlo. Ve stejném objektu je zasedací místnost místního hasi ského sboru. Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup k jednotlivým
nemovitostem. Zastavitelné plochy budou na vodovodní sí obce napojeny prodloužením vodovodních adu v dimenzích tak, aby zde bylo umožn no osazení požárních hydrant . Stávající vodojem má dostate nou kapacitu na zajišt ní požární vody, ve vodovodních adech je dostate ný
provozní tlak.
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5.4.2. Návrh ešení požadavk CO
Rozsah a obsah
Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a orgánu zajiš ujícího systém a organizaci
civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Jsou ešeny následující
pot eby:
ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
zóny havarijního plánování
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná
území obce
záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní nebo snížení škodlivých
ink kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
ochrany p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
nouzové zásobení obyvatelstva vodou a elektrickou energií
zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Návrhy opat ení
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou. Na území obce je vyhlášeno záplavové území
vodního toku Bobr vky vodoprávním ú adem.
Zóny havarijního plánování
Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS
JmK v Brn s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zák. . 353/99 Sb.
a vyhl. . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.
Zájmové území obce není sou ástí zón havarijního plánování, podle informací specialisty
HZS JmK není území obce potenciáln zasažitelné haváriemi zdroj nebezpe ných i zdraví
ohrožujících látek.
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Vyhláška
. 380/2002 Sb. stanoví zp sob a rozsah kolektivní ochrany.
Stálé úkryty se v katastru obce nevyskytují. Z d vodu pozastavení výstavby stálých úkryt bude
hlavní t žišt ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a
tepelného zá ení, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým
ink m zbraní hromadného ni ení v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v
dob vále ného stavu v místech, kde nelze k ochran obyvatelstva využít stálých úkryt . IÚ se
navrhují
v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpe ení ukrytí obyvatelstva,
jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.
IÚ se budují v mírové dob k ochran obyvatelstva v kterékoliv vhodné budov i objektu
(sklepy i v pat e) individuáln podle konkrétní situace v p edem vybraných, optimáln
vyhovujících prostorech, ve vhodných ástech dom , byt , provozních a výrobních objekt . Tyto
prostory budou upravovány p ed ú inky mimo ádných událostí s využitím vlastních materiálních
a finan ních zdroj fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zam stnanc .
Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ),
využitelný za t ech krizových stav : - nouzového stavu
- stavu ohrožení státu
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- vále ného stavu
ehled stávajících PR -BS je evidován samosprávou obce na obecním ú ad v Dolních
Lou kách. Požadovaná kapacita je p ibližn 1m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov budované
podsklepené objekty byly v zájmu majitel dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám,
kladeným na improvizované úkryty. Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá
izochron 15 minut.
Organiza ní ani technické zabezpe ení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je ešeno
orgány obce v jejich dokumentaci.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory objektu Obecního ú adu
v Dolní Lou ky. Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií
nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ).
Organiza ní zajišt ní spolu s p íslušnou evidencí objekt vhodných pro evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytování v konkrétn nastalé situaci je v kompetenci samosprávy obce.
Tato problematika p esahuje možnosti, kterými disponuje ešení územního plánu obce.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen.
Po prov ení jeho funk nosti bude nepot ebný materiál likvidován a prost edky civilní ochrany
erozd leny. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad .
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste
využity vhodné prostory
orlovny v Dolních Lou kách.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území
a zastavitelná území obce
Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s umis ováním
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití
chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými
disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán státní správy
i územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt t chto látek je výb r úložišt
eba provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty
ob anského vybavení v etn vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. geologické
a meteorologické. ÚP však s takovýmto úložišt m na území obce neuvažuje. Organiza ní
zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy obce, problematika p ekra uje rámec možností
ešení ÚP.
Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Tyto práce zajiš uje a organizuje obecní ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi .
ípravu ur ených pracovník obce p i ešení úkol ochrany obyvatelstva p i mimo ádných
událostech organizuje Obecní ú ad Dolní Lou ky za spolupráce s Hasi ským záchranným
sborem Jihomoravského kraje. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj.
mimo ádné události, která je nad rámec možností a kompetencí obce, budou pot ebná opat ení
zajiš ována z úrovn Jihomoravského kraje.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního
plánu obce Dolní Lou ky neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Pro nouzové zásobování užitkovou vodou navrhujeme udržovat v provozu a vyhovující
hygien drobné obecní zdroje vody, které je nutno i p es stávající zne išt ní po úprav využít
v p ípad mimo ádných situací. Pro nouzové zásobování obce pitnou vodou lze využít dovozu
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pitné vody cisternami ze zdroj Tišnov – P edklášte í. Pro místní ást Dolní Lou ky bude t eba
dovézt 14,7 m3/den, pro místní ást St emchoví pak 1,8 m3/den. Zásobování obce el. energií je z
primárního venkovního vedení VN 22 kV. Hlavní napájecí el. vedení VN je kruhovatelné,
jednotlivé TS jsou na paprscích. El. vedení VN má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady
pro nouzové zásobování obce el. energií. Dodávku el. energie je též možno nouzov zajistit
diesel. agregáty).
Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a el. energií p esahuje
možnosti ÚP.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Tyto innosti zajiš uje obecní ú ad v sou innosti s Hasi ským záchranným sborem
Jihomoravského kraje. Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení nepat í mezi úkoly
územního plánu.
Požadavky na dopravní sí
Dopravní sí v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras pro pr jezd.
Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální požadavek
(v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr
rná výška budov po hlavní ímsu v metrech na každé
stran ulice. P i jednostranné zástavb se p ipo ítávají místo šesti 3 m.
Místo pro dekontaminace osob, p ípadn dekontaminace kolových vozidel
Bude využito vhodných ploch ve výrobní zón v k.ú. St emchoví.
Zahrabovišt
Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a likvidována
v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice.
6. Údaje o spln ní zadání
Zadání ÚP bylo vypracováno v souladu s požadavky zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní.
Obsahové zadání ÚP odpovídá vyhlášce . 500/2006 Sb. v platném zn ní p íloze . 6.
Územní plán Dolní Lou ky za zadání ÚP respektuje s t mito odlišnostmi:
bod 2 zadání ÚP: Požadavky vyplývající z PÚR R a ÚPD vydané krajem, pop ípad
z dalších širších územních vztah
Požadavky PÚR R 2008 jsou akceptovány. Opat ení obecné povahy – ZÚR Jihomoravského kraje vydané na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 22.09.2011 bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.06.2012, který nabyl ú innosti
dnem jeho vyhlášení.
bod 5 zadání ÚP: Požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou
koncepci uspo ádání krajiny
Z d vodu Zastupitelstvem obce Dolní Lou ky odsouhlasené zastavovací studie lokality
pro individuální rekreaci za viaduktem na ploše, která je pro tuto funkci vymezená platným
ÚPO Dolní Lou ky, byla tato plocha ponechána v ešení ÚP Dolní Lou ky. Dále byla na
základ požadavku obce v blízké chatové lokalit vymezena v proluce zastav ného území
malá zastavitelná plocha pro rodinnou rekreaci. Vymezením t chto ploch nedojde k narušení
životního prost edí, krajinného rázu ani ke zhoršení kvality prost edí i kvality odpo inku ve
volném ase. Využití zastav ného území pro dostavbu rekrea ní lokality neodporuje
Na ízení Okresního ú adu Ž ár nad Sázavou . 7/01 o stavební uzáv e na území okresu
ár nad Sázavou ze dne 15.10.2001.
bod 6 zadání ÚP: Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Vzhledem k novému p ipravovanému ešení využití p estavbové plochy (m že zahrnout i
sb rné místo) nebylo toto nutné hledat na nové ploše. Umíst ní sb rného dvora nebylo
zadáním ÚP požadováno. V rámci regula ních podmínek je možno sb rný dv r pro obec
vhodného rozsahu podmín
p ípustn umístit do výrobní zóny St emchoví.
STUDIO P |

36

Územní plán Dolní Lou ky

bod 16 zadání ÚP: Požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu ÚP, na uspo ádání
obsahu jejich od vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek
a po tu vyhotovení
Zajišt ní výkresu „Vý ez koordina ního výkresu“ v m ítku 1:2 000 nebude vyžadováno.
vodem je požadavek obce na zahrnutí co nejv tšího urbanizovaného území do vý ezu. P i
pracovních jednání o koncepci územního plánu byla na p íkladech p edvedena rozlišovací
schopnost r zných m ítek. Ur ený zastupitel i vzhledem k velikosti výkresu zvolil m ítko
výkresu „Vý ez koordina ního výkresu“ na 1:2 880.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Využití zastav ného území
Zastav né území sídel bylo zejména využíváno plochami bývalých selských usedlostí (plochy
smíšené obytné - kód SV), které jsou ješt patrné v návesním prostoru sídla St emchoví a na
menších plochách v sídle Dolní Lou ky. Nyní p evažují v zastav ném území plochy bydlení
v rodinných domech – venkovské (BV), které se v sídelní struktu e objevují od druhé poloviny
minulého století dodnes. Ojedin le (na obou k.ú.) byly vystav ny menší bytové domy (kód BH).
Jádro sídla Dolní Lou ky s blízkým okolím slouží p edevším ob anské vybavenosti – ve ejné
(kód OV). Ob anská vybavenost – t lovýchovná a sportovní za ízení (kód OS) je lokalizována
na pravém b ehu vodního toku Bobr vka p i vstupu do sídla od obce Újezd u Tišnova. Velké
zm ny se o ekávají na výrobních plochách, když dnes spo e využívaná ást bývalého
zem lského areálu je navržena jako plocha p estavbová na plochu výroby a skladování – lehký
pr mysl (kód VL), tedy na plochu stejného zp sobu využívání jako je na menší ásti bývalého
zem lského areálu. V izolované poloze p i sil. III/3795 se nachází plocha staveb pro rodinnou
rekreaci (kód RI). Zastav né území pak dopl ují plochy dopravní infrastruktury silni ní (kód
ZS), plochy skladování (kód VL), plochy technické infrastruktury (kód TI), plochy ve ejných
prostranství (kód PV), plochy ve ejné zelen (kód ZV), plochy soukromé zelen (kód ZS) i
plochy vodní a vodohospodá ské (kód W).
Urbanizované území je p im en využito, v tší r st intenzity zastav ní by mohl vést ke ztrát
identity sídel i ke ztrát kvality bydlení a kvality životního prost edí. Objekty na území obce jsou
vesm s v dobrém stavebn technickém stavu se z ejmou pravidelnou údržbou.
7.2. Plochy se zm nou v území
Nejsou zde uvedeny plochy ZPF, kde je uvažováno se zm nou kultury z orné p dy na trvale
travní porost.
plochy bydlení v rod. domech (BV)
Územní plán uvažuje, že v každém objektu bude jeden byt.
Ozna ení
ploch

vým ra plochy
(ha)

po et byt
(odhad)

v ZÚ

Z1
Z2
Z5
Z6
Z8
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20

0,29
1,60
2,20
0,18
0,20
1,41
1,06
0,28
0,20
0,31
0,14
0,58
0,17
0,57
0,47
0,26

3
10
20
1
1
6
6
2
1
1
1
4
1
4
3
2

ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ne
áste
ne
ne
ano
ne
ne
ano

pozn.

podmín ná využitelnost plochy

podmín
podmín
podmín
podmín
podmín
podmín
podmín
podmín

ná využitelnost plochy
ná využitelnost plochy
ná využitelnost plochy
ná využitelnost plochy
ná využitelnost plochy
ná využitelnost plochy
ná využitelnost plochy
ná využitelnost plochy
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Ozna ení
ploch

vým ra plochy
(ha)

po et byt
(odhad)

Z23

0,30
9,48

2
68

v ZÚ

pozn.

ne

Podmín ná využitelnost plochy je dána požadavkem Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brn . V poznámce uvedené plochy lze využít pouze za
edpokladu, že OOVZ bud dokladováno spln ní požadavk právních p edpis v oblasti hluku a
vibrací pro realizaci uvažovaného zám ru, tzn. dodržení hygienických limit pro hluk a vibrace
pro chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní prostor
staveb. Jedna z podmínek využívání výrobní plochy u zastavitelné plochy Z20 je, že negativní
vlivy z innosti na ploše nesmí p ekro it hranici vlastního pozemku plochy výroby. Územní plán
nenavrhuje nové dopravní stavby (železnice, silnice, kapacitní parkovišt ).
plochy ob anského vybavení (O)
V návaznosti na stávající h bitov je navržena plocha pro jeho rozší ení. ÚP dále vymezuje
estavbovou plochu za ú elem výstavby polyfunk ního objektu.
Ozna ení
plochy

Z4
P1

vým ra plochy (ha)

v ZÚ

0,14
0,33
0,47

ne
ano

pozn.

plocha p estavbového území

plochy ve ejných prostranství (PV)
Jako samostatné plochy jsou v ÚP vymezeny tyto plochy:
Ozna ení
plochy

Z3
Z7

vým ra plochy (ha)

v ZÚ

0,57
0,05
0,62

ne
ano

pozn.

plocha vymezena pro zp ístupn ní plochy Z8

Územní plán p edpokládá s vymezováním ve ejných prostranství i v jiných zastavitelných
plochách.
plochy rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci (RI)
Je vymezena u sou asné chatové lokality „Za viaduktem“.
Ozna ení
plochy

Z24
Z25
Z26

vým ra plochy (ha)

po et objekt
(odhad)

v ZÚ

pozn.

1,31
16
ne
max. po et dle zastavovací studie
plocha vy azena po projednání dle § 50 stavebního zákona
0,28
2
ano
1,59
18

plochy výroby – lehký pr mysl (VL)
Ob plochy zastavitelná (Z22) i p estavbová (P2) se nacházejí na k.ú. St emchoví.
Ozna ení
plochy

vým ra plochy (ha)

v ZÚ

Z22

0,50

P2

2,35

ne
ano

pozn.

respektovat zásobování el. energií dle projektové
dokumentace St emchoví – emeslná zóna

2,85

plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
Tvo í hygienickou a optickou clonu proti nežádoucím ú ink m hluku nebo nep íznivému
vzhledu.
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Ozna ení
plochy

Z9
Z21

vým ra plochy (ha)

v ZÚ

0,34
0,07
0,41

áste
ano

pozn.

ochrana p ed hlukem ze železni ní trati
zvl. optická clona

plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS)
Je vymezena v místech tradi
využívaných jako sady (mezi viaduktem a rozvojovými
plochy bydlení Z11 a Z12).
Ozna ení
plochy

vým ra plochy (ha)

v ZÚ

K3

2,66

ne

pozn.

plochy vodní a vodohospodá ské (W)
ÚP vymezuje jedinou vodní plochu nad rybníkem u h išt . Plošná velikost malé vodní nádrže
je navrhována 0,81 ha.
plochy lesní (NL)
V blízkosti místní ásti Újezdu u Tišnova, Chytálky jsou navrženy k zalesn ní pozemky o
celkové plošné velikosti 0,56. Zalesn ním nedochází ke st etu s ochranným režimem rezervy
lokality pro akumulaci povrchových vod Ku imské Jest abí.
plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NSs)
Samostatn vymezená plocha pro ú ely sjezdového lyžování o rozloze 1,24 ha.
7.3. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na zastavitelných plochách je možno realizovat cca 68 bytových jednotek na plochách
bydlení v rodinných domech. Na disponibilních plochách zastav ného území v rámci samostatn
vyhotoveného územního rozhodnutí lze umístit cca 3 byty v rodinných domech. O ekávat je tedy
eba p ír stek až 71 bytových jednotek.
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou:
rok
obyvatel
byt
obyv./byt

1970
1 011
332
3,05

1980
1 087
337
3,23

1991
1 056
369
2,86

2001
1 108
384
2,89

2010
1 226*
419**
2,93

výhled
1 400
490
2,86

*) údaje k 31.12.2010
**) údaje obce k roku 2009

Územní plán vymezuje také plochy územní rezervy pro bydlení v rodinných domech R1 a R2,
které umož ují výstavbu až 25 b.j.
7.4. Ve ejná infrastruktura
7.4.1. Ob anské vybavení ve ejné a ostatní
Územní plán respektuje stabilizované plochy ob anského vybavení.
Obecní ú ad – v sou astné dob vyhovující, sou ástí je ob adní sí , knihovna s internetovou
studovnou. Ve výhledu je uvažováno s výstavbou polyfunk ního domu, do kterého by byla
knihovna i s internetovou studovnou p emíst na.
Hasi ská zbrojnice + hasi ský d m – vyhovující i pro výhled, cca 40 míst v zasedací místnosti.
Základní škola – objekt s kapacitou 220 žák je vyhovující i pro dlouhodobý výhled.
Mate ská škola – návšt vnost 40 – 50 d tí. Ukon ena výstavba nového objektu mate ské školy
v blízkosti základní školy.
Pošta – 2 p epážky pro obsluhu ve ejnosti, ve výhledu plánování p estavby.
Obchod se smíšeným zbožím – vyhovující i pro výhled, soukromé vlastnictví.
Obchod se smíšeným zbožím Ve a – vyhovující i pro výhled, soukromé vlastnictví.
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Zdravotní st edisko – zdravotní st edisko zahrnuje praktického léka e, pediatra a stomatologa.
Zdravotní st edisko kapacitn vyhovuje i pro výhled.
ímskokatolická fara s kostelem sv. Martina – ímskokatolický kostel se 100 místy k sezení.
Velice p ízniv se projevující dominanta obce.
bitov – nedosta ující, rozší ení h bitova v p ímé návaznosti na stávající h bitov bude již
kapacitn vyhovovat .
išt – víceú elové h išt u školy – nové, bude i pro výhled dosta ující,
- v Loukách – fotbalové i tenisové h išt je vyhovující, výhledov úprava navazujícího
tréninkového h išt .
Orlovna – využití pro spole enské akce, stav vyhovující s prob hlou rekonstrukcí.
Sokolovna – využívána pro kulturní akce, ást prostor zabírá hospoda Peklo (cca 50 míst u
stolu). Vyhovující i pro výhled.
Hostinec U Lepk – 50 míst u stolu, vyhovující i pro výhled.
Hospoda U Suchánk + cukrárna – 50 míst u stolu, vyhovující i pro výhled.
m s pe ovatelskou službou – kapacita s 12 byty, v sou asnosti nedosta ující, možnost
rozší ení v souvislosti s výstavbou polyfunk ního domu.
Polyfunk ní d m – výhledov plánovaná výstavba objektu zahrnující ubytování (možnost
v souvislosti s DPS), knihovnu s internetovou studovnou a jinými službami (nap . kade nictví).
7.4.2. Dopravní infrastruktura
Železni ní
Jižn od sídla Dolní Lou ky prochází celostátní elektrifikovaná železni ní tra . 250 Brno –
Havlí v Brod, která je sou ástí koridoru konven ní železni ní dopravy C-E 61. Vzhledem ke
lenitému terénu je tra ešena tunely a viadukty, které otvírají p íjemné pohledy do krajiny i na
samotné sídlo Dolní Lou ky. Železni ní doprava má zde charakter ve ejné dopravy.
Situace na úseku železni ní dopravní cesty a železni ní infrastruktury je stabilizovaná.
Nep edpokládají se úpravy trat , které by zasahovaly mimo pozemky dráhy. Na železni ní tra je
vyhotovena technicko-ekonomická studie její modernizace. Rozhodujícím p ínosem bude
odstran ní nevyhovujícího stavebn -technického stavu železni ního svršku. Územní plán
železni ní za ízení akceptuje v etn ochranných pásem. Do ochranného 60 m širokého pásma
dráhy vstupuje z ÚP pouze návrh izola ní zelen pod železni ní zastávkou, tzn. územní plán zde
neumis uje plochy citlivých funkcí - bydlení, školství apod. Územní plán nenavrhuje žádné nové
ížení železni ní trat .
Silni ní
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kap. 2.3. Širší vztahy na úseku dopravní
infrastruktury. Silnice jsou územn stabilizovány. P ípadné úpravy silnic budou provád ny
ve stávající trase. Ve volné krajin budou silnice II. t ídy upravovány dle zásad SN 736101
„Projektování silnic a dálnic“ v kategorii S7,5, silnice III. t ídy v kategorii S6,5. V zastav ném
území a zastavitelném území budou úpravy provád ny dle zásad SN 736110 „Projektování
místních komunikací“. Silnice II/389 bude v pr jezdném úseku vymezena ve funk ní skupin B,
silnice III. t íd ve funk ní skupin C. Komunikace budou dvoupruhové sm rové nerozd lené i ve
výhledu. Na silnicích v zastav ném území se doporu uje v zájmu dosažení vyšší bezpe nosti
všech ú astník silni ního provozu i v zájmu zvýšení estetické úrovn pr tah uplatnit Zásady
pro navrhování úprav pr tah silnic obcemi dle p edb žných technických podmínek TP 145
(Centrum dopravního výzkumu 2001). Zárove je nezbytné se zabývat úpravou k ižovatek silnic
v zastav ném území. Jde p edevším o k ižovatky sil. II/389 a sil. III/3898 redukováním dopravní
plochy v prostoru k ižovatky. Jasn stanovit místo napojení silnice III. t ídy na sil. II. t ídy
v normových parametrech. Zbytek plochy využít pro vytvo ení ve ejného prostranství a ve ejné
zelen . Úpravu se vyžádá též vyúst ní sil. III/3795 na sil. II/389.
Skelet místních komunikací je tvo en komunikacemi r zného ší kového uspo ádání a
kvality. Ve starší zástavb se jedná i o jednopruhové místní komunikace obousm rn projížd né.
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Dopravní obsluha nových zastavitelných ploch bude vesm s z ve ejných prostranství.
Minimalizovat po ty sjezd ze silnice.
Doprava v klidu
Je ešena pro stupe automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln jedno
odstavné stání na vlastním pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané
ob anské vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP
zabývající se dopravou. Užity jsou doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110.
Po ty parkovacích stání bude nutno u n kterých za ízení up esnit vzhledem k místním
podmínkám.
V sídle St emchoví se nachází menší skupiny garáží naproti bytovému domu, další
skupinové garáže se vyskytují v Dolních Lou kách, v místní ásti Meziho í. Skupinové garáže se
také nacházejí p i bytovém domu (v ÚP jsou sou ástí této plochy) nacházejícím se p i silnici ve
sm ru na Ku imské Jest abí. Obecn ÚP s touto formou garážování neuvažuje, neuvažuje ani
s výstavbou hromadných garáží, i když tyto systémy garážování nevylu uje na plochách výroby
a skladování, p ípadn i na nových v tších plochách bydlení v rodinných domech, pokud tyto
garáže budou sou ástí celkové koncepce podrobného ešení dot ené zastavitelné plochy.
Ve ejná doprava
Nadále bude zajiš ována autobusovou a železni ní dopravou, která je sou ástí
Integrovaného dopravního systému JmK. Ve ejná doprava je pln dosta ující. Izochrony
dostupnosti od autobusových zastávek a železni ní zastávky jsou vyzna eny ve výkrese týkající
se dopravní problematiky. Ve výkrese jsou znázorn ny také zastávky na znamení (D. Lou ky
hájenka, D. Lou ky Chytálky rozc. resp. Falc v mlýn). Uvedení autobusových zastávek do
normových parametr bude provedeno v souvislosti s úpravami silnice.
Nemotorová doprava
Územní plán p edpokládá dopln ní silnic alespo jednostrannými chodníky v celém
zastav ném území. Centrum sídla Dolní Lou ky je chodníky pro p ší dostate
zajišt no.
Doporu uje se p edevším výstavba chodníku ve sm ru od h bitova k Horním Lou kám a
výstavba chodníku propojující sídlo Dolní Lou ky se sídlem St emchoví.
Rekrea ní doprava
Území plán respektuje erven zna enou turistickou trasu procházející podél vodního toku
Lou ka a žlut zna enou turistickou trasu, která obchází z levé strany vrchol Mírová a v sídle
Dolní Lou ky se napojuje na ervenou turistickou trasu.
Akceptována je také cyklistická trasa, která po ú elové komunikace od sídla Kaly vstupuje
na území obce Dolní Lou ky, po pr chodu sídlem pokra uje po b ehu vodního toku Lou ky
sm rem k P edklášte í. Ze sídla Dolní Lou ky dále vychází cyklotrasa sm ující p es sady v jižní
ásti sídla, pokra uje podél Liboch vky sm rem na V. Bíteš nebo Strážek.
Hospodá ská doprava
Hospodá ská doprava se vyzna uje nízkou intenzitou. Využívá silnic II. a III. t ídy, polních
a lesních cest. Územním plánem není vylou eno z izování dalších ú elových cest zvl. p i návrhu
komplexních pozemkových úprav.
Dopravní za ízení
Územní plán neuvažuje s výstavbou SPHM pro ve ejné užívání. Na plochách výrobních je
možno umis ovat i služby pro motoristy (autoservisy). Za ízení pro motoristy menších
parametr jako podmín
p ípustné aktivity lze umis ovat i do ploch smíšených obytných,
nesmí však být narušena pohody bydlení a innosti nesmí mít nežádoucí dopad na životní
prost edí a ve ejné zdraví.
Pod železni ním viaduktem p i sil. III/3795 se nachází územn stabilizovaná skládka
silni ního posypového materiálu. Nutno provést úpravy plochy a po obvodu ešit zele , která
zajistí vhodn jší zapojení této plochy do sídelního prost edí.
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Vyvolané pot eby na úseku silni ní dopravy
Dle Generelu území chrán ných pro akumulaci povrchových vod byla vymezena plocha
územní rezervy jako lokalita pro akumulaci povrchových vod Ku imské Jest abí. V souvislosti
s touto lokalitou bylo t eba vymezit také dopravní zp ístupn ní nádrže ešené vymezením plochy
územní rezervy pro p eložku sil. III/3795.
Silnice III/3795 vede soub žn s vodním tokem v nejnižší ásti hlubokého údolí, kde je
uvažováno s p ípadnou výstavbou t lesa hráze vodního díla. ÚP Dolní Lou ky proto v souladu s
platným ÚP Ku imské Jest abí vymezuje koridor územní rezervy pro p eložku sil. II/3795 v ší i
100 m.
Ostatní druhy dopravy
Nemají na území obce své zájmy. Zájmy A R viz. kap. 5.4. od vodn ní.
7.4.3. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Individuelní zdroje jednotlivých ob an , ve ejné studny obce a drobné skupinové vodovody
nedokázaly uspokojit pot ebu pitné vody jak po stránce vydatnosti, tak i po stránce kvality vody,
a proto bylo rozhodnuto v roce 2004 o p ipojení jak obce Dolní Lou ky, tak i obce St emchoví
na Vírský oblastní vodovod (VOV).
Stavba Vírského oblastního vodovodu byla zahájena v roce 1988 a tato stavba stále
pokra uje výstavbou hlavních p ivad
vody s p ipojováním okolních obcí. Celý vodovodní
systém provozují Brn nské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 16.
Zdrojem surové vody je p ehrada Vír s objemem 56,3 mil. m3, objemem zásobního prostoru
35 mil. m3. Zaru ený odb r vody pro VOV je 1 750 l/s.
Surová voda je p ivád na do úpravny vody Šva ec potrubím DN 1400 mm. Tato úpravna je
v sou asné dob schopna upravit 1 150 l/s pitné vody.
Pro p ipojení obce Dolní Lou ky byl vybrán trubní ad p ivad e DN 1 400 mm mezi
obcemi Lomnice a P edklášte í. Voda je p ivád na do vodojemu „Dolní Lou ky“ o obsahu 2 x
100 m3 s kótou hladin – max. 342,00 m n. m. a min. 338,50 m n. m. Zásobovací ad je trub TLT
150 mm, který je veden bezprost edn nad zástavbou obce. Rozvodné vodovodní ady jsou
napojeny na tento zásobovací ad a to ve t ech bodech jako tlakové pásmo vyšší a dále p evážná
ást rozvodných ad je p ipojena p es reduk ní ventil osazeným v armaturní šacht – nižší
tlakové pásmo. Propojení obou tlakových pásem je možné p es ad 6 – 1 PE 63 délky 12,6 m,
kde šoupátko je v b žném provozu trvale uzav eno.
Všechny zásobovací ady jsou provedeny z polyetylenových trub profilu 50,80 a 100 mm,
pouze p ívod ze zásobovacího adu je proveden z hrdlových trub tvárné litiny..Celková délka
vodovodních zásobovacích ad je 6 781 m, s p ívodem celková délka všech ad je 10 858 m.
Pro požární zabezpe ení obce je osazeno celkem 14 ks hydrant .
Výstavbou celoobecního vodovodu pro Dolní Lou ky a St emchoví byl uveden starý
vodovod ve St emchoví do klidu a bude sloužit pouze jako zásoba vody v p ípad nouze. Jedná
se o dv jímací studny a 10 m jímacího zá ezu s vydatností kolem 0,30 l/s z roku 1931.
Sou asná spot eba vody v obou obcích se pohybuje v rozsahu 90 – 100 l/os. den.
Výhledová pot eba vody :
Výhled po tu obyvatel v Dolních Lou kách a St emchoví …............... 1 400
Po et zam stnanc výroby – istý provoz ….........................................
20
Specifická pot eba vody …................................................................... 150 l/os.den
obyvatelstvo
Pr
rná pot eba vody
Maximální pot eba vody
Max. hodinová pot eba

Qp = 1400 x 150 = 210 000 l/den
Qm = Qp x kd = 315 000 l/den
Qh = Qm x kh = 6,56 l/s

tj. 2,43 l/s
tj. 3,65 l/s

STUDIO P |

42

Územní plán Dolní Lou ky

živnosti
Qp = 20 x 80 = 1 600 l/den
tj. 0,02 l/s
Qm = 2 400 l/den
tj. 0,03 l/s
Zásobení rozvojových lokalit
Rozší ení zásobovacích ad uvažujeme z trub polyetylenových PE DN 80 mm, aby bylo
možné zabezpe it osazení požárních hydrant . Jinak v adech je dostate ný provozní tlak,
stávající vodojem má dostate nou akumulací a zdroj pitné vody – VOV má dostate nou kapacitu
k zajišt ní plánovaného výhledu.
U stávající i plánované chatové zástavby se po ítá z vlastními podzemními zdroji pitné vody
– ze soukromých studní u každého objektu.
Kanalizace a išt ní odpadních vod
Obec Dolní Lou ky má postavenou jednotnou sí ve ejné kanalizace. I. etapa kanalizace
byla budována p ed rokem 1975 svépomocí, II. etapa pak byla povolena 12.03.1987 postavena
dodavatelsky OSP Ž ár n./S. (kolaudace 09.01.1991). Ve III. etap z roku 1992 byla provedena
kanalizace u nové bytové výstavby a poslední etapou je splašková kanalizace ve St emchoví
podle projektu AQUATIS z roku 2002 (povoleno M Ú Tišnov dne 14.01.2005).
Projekt na stavbu istírny odpadních vod zpracovalo VUT Brno s Krolovopolskou strojírnou
Brno ( áste
i Sigma). Stavba byla budována svépomocí ob an v rámci akce „Z“. Zahájení
stavby bylo v roce 1984, ale vzhledem komplikacím v pr hu výstavby došlo k jejímu
dokon ení až v roce 1994.
V sou asné dob kanalizaci a OV provozuje obec Dolní Lou ky na základ schváleného
provozního ádu M Ú Tišnov ze dne 25.07.2007 s platností do 31.12.2017.
Kanalizace má celkem 9,125 km kanaliza ních stok s 232 šachtami, 6 odleh ovacích komor.
Materiálem stok je betonové, plastové a kameninové potrubí DN 200 – 800 mm.
OV je dimenzována na p ipojení 1 300 ekvivalentních obyvatel a p i provedení
ipravované intezifikace až na 2 000 EO.
Povolené limity vypoušt ní odpadních vod:
Rozhodnutí o povolení vydal M Ú Tišnov dne 13.02.2006 pod .j. OŽP 11364/2006 Fe s
platností do 31.12.2016 takto:
množství OV :
pr m. 2,51 l/s,
max. 8,01 l/s,
max. 324 m3/m síc,
max. 78 840 tis. m3/rok
kvality:
Ukazatel
BSK5
CHSK
NL
N-NH4

hodnoty „p“ (mg/l)
20
110
25
20

hodnoty „m“ (mg/l)
60
160
60
40

Orienta ní výpo et množství a kvality odpadních vod
Pr
rné množství OV Qp
= 1400 x 150 = 210 000 l/den
Qp živ. =
20 x 80 =
1 600 l/den
Max. množství OV
Qm = 211 600 x 1,5 = 317 400 l/den
Hodinové maximum
Qh = 8,07 l/s

bilance ro ní (t/rok)
2,40
9,50
2,40
1,20

tj. 2,43 l/s
tj. 0,02 l/s
tj. 3,67 l/s

zne išt ní
Specifická produkce zne išt ní …........................... 60 g/os.den
Po et ekvivalentních obyvatel ….......................... 1 411 EO
koncentrace dle BSK5 =

84640
= 0,400 g/l
211600

tj. 400 mg/l
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ovlivn ní recipientu
Q355 v toku Bobr vky …........................................ 414 l/s
BSK5 na OV …..................................................... 2,75 mg/l
Množství OV …...................................................... 2,45 l/s
zne išt ní na výusti OV
…......................... 20 mg/l

X =

414 2,75 20 2,45
= 2,85 mg/l
416,45

<

6 mg/l

Lze p edpokládat, že i p ipravovaná intezifikace OV minimáln zajistí po p ipojení všech
obyvatel obcí Dolní Lou ky a St emchoví (p íp. dalších obcí) sou asný istící efekt istírny, a
proto kvalita vody v toku Bobr vky pod obcí Dolní Lou ky bude spl ovat limity na ízení vlády
. 61/2003 Sb. v sou asn platném zn ní i v dalekém výhledu.
Plánovanou zástavbu RD i drobné živnosti je možné p ipojit na stávající stoky. Rekrea ní
objekty budou vybaveny bezodtokou jímkou na vyvážení.
Zásobování elektrickou energií
Obec je zásobena el. energií z rozvodné soustavy E.ON R, a to ze vzdušného primárního
vedení VN 22 kV . 33. Stav tohoto el. vedení je po p enosové i mechanické stránce dobrý.
Odb ratelé jsou pak zásobeny z trafostanic TS 22/0,4 kVA.
ehled stávajících trafostanic
Název trafostanice
D. Lou ky - družstvo
D. Lou ky – Falc v mlýn
D. Lou ky - Hradisko
D. Lou ky – pe ovatelská sl.
D. Lou ky – u kina
D. Lou ky – u nádraží
Újezd u Tišnova – Bytex
St emchoví
edklášte í - cihelna
H. Lou ky – obec 2
emeslná zóna

vlastník
jiný
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
jiný
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON

typ. provedení
dvousloupová D
dvousloupová D
jednosloupová l
dvousloupová 2xl
dvousloupová 2xl
dvousloupová 2xl
íhradová železná
íhradová železná
nezjišt n
dvousloupová 2xl
dvousloupová 2xl

stáv. trafo (kVA)
100
100
250
400
400
400
50
250
630
400
250

pozn.

k.ú. Dolní Lou ky
k.ú. St emchoví
k.ú. Dolní Lou ky
k.ú. St emchoví

Uvažovaný p ír stek el. p íkonu v obci (orienta ní)
Druh výstavby
pl. bydlení v rod. domech - venkovské
pl. ob anského vybavení - ve . infrastruktura
pl. výroby a skladování - lehký pr mysl

návrh ÚP
71 RD x 4 kW/RD = 284 kW
10 kW
15 kW
309 kW

sídlo
jen sídlo D. Lou ky
jen sídlo St emchoví
obec Dolní Lou ky

Na území obce z stává zachován dvoucestný zp sob zásobení obce energiemi, tj. elekt inou
a zemním plynem. Není uvažováno s významn jším rozvojem el. vytáp ní.
Reálná hodnota zatížení a pot ebného p íkonu z distribu ních trafostanic s ohledem na
soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude nižší než je uvedena v tabulce.
Koncepce zásobení obce spo ívá v respektování stávajících vedení a za ízení o nap ové
hladin 22 kV v etn p íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen
enést požadovaný výkon v dob p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb
hospodárnosti, spolehlivosti, bezpe nosti a kvalit nap tí.
Pot ebný p íkon lze zajistit ze stávajících trafostanic. Transforma ní výkon možno
navyšovat p ezbrojením stávajících trafostanic i jejich p estavbou.
Není uvažováno s výstavbou v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat
mimo urbanizovanou ást obce, jejich p ípustnost v zastav ném území je p i spln ní pat ných
podmínek možná.
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Územím obce prochází vzdušné el. vedení VVN 110 kV. Trasa tohoto vedení je územn
stabilizovaná v etn ochranných pásem, které jsou v ÚP respektovány. S novými za ízeními o
nap ové hladin 110 kV a vyšší územní plán neuvažuje.
Pro pot eby železni ní p epravy vede územím obce podzemní kabel o nap tí 6 kV. Kabel je
územním plánem respektován. Nep edpokládají se žádné zm ny.
Zásobování zemním plynem
Sídlo Dolní Lou ky i sídlo St emchoví je v celém rozsahu plynofikováno. Obec je napojena
st edotlakou p ípojkou z regula ní stanice VTL/STL P edklášte í (5000/2/1-440). Páte ní
rozvodní sí po obci je st edotlaká 0,3 MPa s použitím domovních regulátor . U všech
odb ratel je tedy nutné provád t deregulaci na provozní tlak. Plynofikace byla spušt na roku
1995. Naprostá v tšina obyvatel odebírá zemní plyn a 98 % obyvatel jej využívá i pro topení. U
zastavitelných ploch bude zásobování ploch provedeno prodloužením stávající rozvodné sít .
Regula ní stanice a zásobuje zemním plynem n kolik obcí (Bora , Dolní Lou ky, Horní
Lou ky, Kaly, P edklášte í, Št pánovice a Újezd u Tišnova) na dostate nou kapacitu.
Koncepce ÚP sm uje k napojení rozvojových lokalit na tuto STL plynovodní sí . V nových
lokalitách pro RD je uvažováno se 75 % plynofikací domácností, tzn. pln plynofikovaných bude
71 x 0,75 = 52 domácností.
Nár st odb ru ZP na nových rozvojových plochách (orienta ní)
Skupina

množství odb ru ZP (m3/hod.)

množství odb ru ZP (m3/rok)

52 b.j. x 2,6 m3/hod. = 135 m3/hod.

52 b.j. x 3 000 m3/hod. = 15 600 m3/rok

ob anské vybavení
(p estavbová plocha)

8 m3/hod.

20 000 m3/rok

výroba

5 m3/hod.

12 000 m3/rok

148 m3/hod.

188 000 m3/rok

obyvatelstvo – skupina C

Územní plán respektuje ochranná pásma plynárenských za ízení.
Zásobování teplem
Zemní plyn k vytáp ní využívá až 98 % domácností. Zemním plynem je vytáp na i v tšina
ob anské vybavenosti. V oblasti novostaveb je podporována výstavba budov spl ující pasivní
energetický standard. ÚP nebrání instalaci nízkoenergetických zdroj tepla (tepelná erpadla,
solárn termické kolektory apod.) v urbanizovaném území pro vlastní spot ebu energie.
Obec má vhodné podmínky pro centrální systém zásobení teplem. Nadále bude využíváno
individuálních zdroj tepla.
Elektronická za ízení a sít
Územím obce prochází trasa DOK Tišnov - Dolní Lou ky - Ž árec a kabel DK OSŽT Brno.
Územní plán respektuje telekomunika ní kabely na území obce i s jejich ochrannými pásmy.
Rozvojové zám ry obce neovlivní ochranné pásmo radioloka ního za ízení A R. Stožáry
základnových stanic elektronických komunika ních za ízení jsou pln akceptovány. P íjem
televizního signálu nadále bude zajiš ován individuáln instalovanými anténami.
Podmínky uspo ádání inž. sítí
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy p i
komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it
edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Nové, postupn i stávající el. vedení NN
a telekomunika ní vedení budou ešeny podzemními kabely. Rozvody a trasy, resp. celkové
ešení, bude up esn no v podrobn jší dokumentaci územn plánovací i oborové. Žádoucí je
slu ování sítí technické infrastruktury do obslužných koridor .
7.4.4. Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove s trendem postupného poklesu
produkce odpad s dobrou mírou separace.
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estavbou plochy pro vybudování polyfunk ního domu uvážit vhodné umíst ní stávajícího
sb rného místa. Pokud by sm rné místo m lo z stat na p estavbové ploše P1, jednalo by se o
za ízení podmín
p ípustné. Sb rné místo by mohlo mít je místní význam, dob e zajišt né
z hygienického podhledu provozn , esteticky ani jinak nesmí narušovat místo rozší eného jádra
Dolních Lou ek. Bez v tších problém lze sb rné místo situovat do vhodných prostor ve výrobní
zón obce.
7.4.5. Ve ejná prostranství
Stávající prostranství jsou regula ními prvky územního plánu stabilizována, u nových ploch
se zm nou v území se vznik ve ejných prostranství podporuje.
7.5. Koncepce uspo ádání krajiny
Krajinný prostor, prostupnost krajiny
Do severovýchodní ásti území obce zasahuje p írodní park Svratecká hornatina. Koncepce
územního plánu akceptuje požadavky, které jsou pro území zakotveny ve z izovací listin
írodního parku a úm rn je rozpracovává i mimo území p írodního parku Svratecká hornatina.
Koncepce ÚP akceptuje a v souvislostech rozpracovává požadavky, které jsou pro území obce
dané platným zadáním územního plánu. Územní plán pomocí svých nástroj usm uje pot eby
na využívání krajiny, usm uje vlivy lov ka na krajinné prost edí. Územní plán Dolní Lou ky
respektuje p ítomné znaky mající zejména rozm r p írodní, kulturní a historický. Znaky pozitivní
jsou chrán ny, znaky negativní, které jsou vnímány jako obecn nep ijatelné, jsou ešením ÚP
vylou eny anebo alespo potla eny. D ležitým aspektem ešení ÚP je prolínání krajinné a
sídelní zelen . ÚP iniciuje pot ebu zvyšování lenitosti a diverzity spole enstev lesních porost ,
dopl uje interak ní prvky v krajin , vytvá í podmínky pro zvýšení vým ry trvale travních
porost na celkové vým e ZPF, podporuje výsadbu izola ní zelen k tomu vhodných plochách
apod.
Prostupnost krajiny je zachována, ÚP nebrání dalšímu zahuš ování ú elových cest (nejlépe
v rámci komplexních pozemkových úprav). Územní plán p edpokládá zmenšení m ítka
zem lsky obhospoda ované krajiny zastoupené p edevším ornou p dou, ímž dojde mimo jiné
i ke zlepšení biologické prostupnosti území.
P ípadná výstavba objekt pro lesní hospodá ství ev. zem lskou prvovýrobu i životní
prost edí se ve volné krajin p ipouští ve zcela výjime ných a zd vodnitelných p ípadech.
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R-ÚSES R (MMR R a
MŽP R 1996), Koncep ní vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES (odv tvový podklad
orgán ochrany p írody, Brno 2003), Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris,
Brno 2002), Návrhu plánu územního systému ekologické stability – lokální systém – pro k.ú.
Dolní Lou ky, St emchoví (Agroprojekt PSO Brno, 1995) a Územního plánu obce Dolní Lou ky
(Studio P, 1995).
Severní ást území obce Dolní Lou ky se nachází v bioregionu 1.24 Brn nský, jižní
v bioregionu 1.51 Sýko ský.
Nadregionální a regionální ÚSES
Na ešeném území se nachází dva prvky systému ekologické stability regionálního významu a
jeden prvek reprezentující nadregionální ÚSES. Mezi nadregionální prvky pat í nadregionální biokoridor NBRK K 128 – ozna ení dle Koncep ního vymezení R a NR ÚSES NRBK 01 ( áste
funk ní, antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, modální) sm ující od
jihu z RBC 1563 Slune ná do RBC 1564 Lou ky, které se nachází v ešeném území. Nadregionální biokoridor dále pokra uje do RBC 1536 Ž árná, které je již mimo k.ú. Dolní Lou ky.
Z regionálních prvk je nejvýznamn jší výše zmi ované regionální biocentrum RBC 1564
Lou ky – ozna ení dle Koncep ního vymezení R a NR ÚSES RBC 028 ( áste
funk ní, antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, kombinované, p evážn lesní, k ovinné, vodní, konektivní, centrální), v severní ásti území obce pak prochází regionální biokoridor RBK 1399 –
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ozna ení dle Koncep ního vymezení R a NR ÚSES RBK 024 ( áste
funk ní, antropogenn
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný, k ovinný, souvislý), který na území k.ú.
Dolních Lou ek vstupuje od RBC 1956 Vrbka a následn pokra uje do RBK 1463. V oblasti lokality lokálního biocentra LBC Pod epi kou, který je sou ástí nadregionálního biokoridoru NRBK
K 128, se napojuje regionální biokoridor RBK 1463 – ozna ení dle Koncep ního vymezení R a
NR ÚSES RBK 026.
Místní (lokální) ÚSES
Lokální ÚSES p edstavují p edevším prvky hydrické v tve procházející podél vodního toku
Bobr vka (Lou ky) a Libochovka. Prvky s p evládajícími mezofilními spole enstvy jsou
reprezentovány lokálními biocentry, která prokládají p edevším regionální biokoridor RBK
1399.
Lokální biokoridory:
LBK 1 – funk ní p i vstupu a východu ze sídla, v sídle nefunk ní, antropicky podmín ný,
heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, lesní, travinný, k ovinný, p erušovaný, kontrastní
LBK 2 – funk ní p i východu ze sídla, v sídle nefunk ní, antropicky podmín ný, heterogenní,
jednoduchý, vodní a mok adní, travinný, p erušovaný, kontrastní
LBK 3 – áste
funk ní, antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
modální
LBK 4 – funk ní, mírn antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý,
modální
LBK 5 – funk ní, mírn antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý
LBK 6 – funk ní, mírn antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, p evážn lesní,
travinný, k ovinný, souvislý, modální
LBK 7 – funk ní, mírn antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní,
travinný, k ovinný, souvislý, modální
Lokální biocentra:
LBC Hrušovy – funk ní, mírn antropicky podmín né, reprezentativní, homogenní, jednoduché,
lesní, konektivní, kontaktní
LBC Kavrda – funk ní, mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní a mok adní, travinné, lesní, k ovinné, konektivní, centrální
LBC Lhoty – áste
funk ní, mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, travinné, k ovinné, konektivní, centrální
LBC Louky – funk ní, mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
vodní a mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, centrální
LBC Pod epi kou – funk ní, mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní a mok adní, lesní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní
LBC U h išt – nefunk ní, siln antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní a mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní
LBC U viaduktu – funk ní, mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, vodní a mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, centrální
LBC V Roudníku – áste
funk ní, mírn antropicky podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní
7.6. Vodní plochy a toky, povodí
Správní území pat í do povodí eky Moravy. Území je odvod ováno vodním tokem Libochovka s jeho p ítoky – .h.p. 4-15-01-109 a vodním tokem Bobr vka (Lou ka) 4-15-01-110. Pro
správu tok a jejich údržbu územní plán akceptuje manipula ní pruh v ší i 6 m od b ehové hrany
toku, pro vodní tok Bobr vka (Lou ka) a vodní tok Libochovka je manipula ní pruh stanoven na
ší i 8 m od horní b ehové hrany toku oboustrann . Vodní tok Bobr vka (Lou ka) má vodohospodá ským orgánem stanoveno záplavové území ze dne 28.06.2012 ( .j. JMK 39300/2012). Záplavovým územím není dot en žádný zám r návrhu územního plánu.Územní plán respektuje prováná opat ení proti velké vod p i vodním toku Bobr vka
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Do správního území obce, resp. k.ú. Dolní Lou ky zasahuje hladina vzdutí vodní lokality pro
akumulaci povrchových vod (LAPV) Ku imské Jest abí. Kóta vzdutí této nádrže je dle dostupných
materiál zakreslena v grafické ásti ÚP. Pro územní ochranu této LAPV je využito institutu
územní rezervy dle zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní. Princip ochrany LAPV zabra uje nevratnému poškození podstatných p írodních podmínek, které by znemožnilo nebo znesnadnilo vybudování akumulace vody.
Ze stojatých vod se nachází u sportovišt dv malé vodní nádrže o vým e 0,24 ha a 0,89 ha.
Na vhodném míst navrhuje ÚP výstavbu malé vodní nádrže, která bude mít p íznivý dopad na
vodohospodá skou bilanci povodí i estetickou a ekologickou hodnotu území.
Vodní erozí ohrožené plochy rozlehlých blok orné p dy zejména nad sídlem Dolní Lou ky
vyžadují opat ení, které p inese zkrácení drah povrchového odtoku – nap . návrat rozptýlené zele, delimitace kultur apod. V sou asnosti je již obcí ešeno zatravn ní svah .
Odvodn ní pozemk je vyzna eno ve výkresu P edpokládaný zábor p dního fondu.
7.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového
uspo ádání
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou, šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
P ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití.
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hranici
je nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového podkladu a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno úm rn
zp es ovat v rámci zpracování regula ního plánu eventueln v rámci procesu územního rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, zák.
. 183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce.
Pro zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání,
které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany krajinného rázu
jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen s ohledem na rozlišovací schopnosti grafiky.
7.8. Vybraná varianta
Zadáním územního plánu nebylo požadováno ešení variant rozvoje obce.
7.9. Vymezení pojm
a) Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými
provád cími vyhláškami.
b) Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
území urbanizované - zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy)
jinak i krajina sídla
území neurbanizované - území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., odst. 1, písm. f) jinak
i krajina volná
území stabilizované - území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i
plochy bez výrazných zm n
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území aktivní - území i plochy navržené k rozvoji - rozvojové (zastavitelné plochy) i plochy vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
význam nadmístní - innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn p evyšující potenciál území obce
koeficient zastav ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku
a celkovou vým rou pozemku
stavební ára - udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlaží, ú elov
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti.
malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod, služby s celkovou provozní plochou
do 200 m2
menší ubytovací a stravovací za ízení - za ízení pro p echodné ubytování s max. 15 l žky
a s tím spojenými službami, odbytové místo s max. 35 místy u stolu. Za ízení mohou p sobit i odd len .
hospodá ské zví ectvo - skot, prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo - králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost - p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , živoišnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich za ú elem výroby potravin
pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu)
zem lská malovýroba - podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak
na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
drobná výrobní innost - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob
emeslnické bez negativních ú ink na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty
aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 200 m2 skladovací
plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
innosti náro né na p epravu zboží - sklady, výrobní i jiná za ízení event. služby vyžadující
denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2
ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006)
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí
K návrhu zadání Územního plánu Dolní Lou ky neuplatnil dot ený orgán (odbor ŽP KrÚ
JMK) požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vliv na životní prost edí (ve svém
stanovisku ze dne 20.11.2009 pod .j. JMK 148325/2009 k návrhu zadání uvedl, že ÚP Dolní
Lou ky m že stanovit rámec pro budoucí povolení zám
uvedených v p íloze . 1 zákona
. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vliv na životní prost edí ve zn ní pozd jších p edpis a je
tedy koncepcí ve smyslu ustanovení §10a odst.1 tohoto zákona, ale na základ posouzení kritérií
uvedených v p íloze . 8 tohoto zákona však neuplat uje požadavek na posouzení územního
plánu z hlediska vliv na životní prost edí).
Dále tento dot ený orgán vylou il významný vliv územního plánu na evropsky významnou
lokalitu i pta í oblast (ve svém stanovisku z hlediska zákona . 114/1990 Sb., o ochran p írody
STUDIO P |

49

Územní plán Dolní Lou ky

a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , k návrhu zadání uvedl, že hodnocený návrh zadání
nem že mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta í oblast).
Z uvedených d vod po izovatel v dopln ném zadání ÚP neuvedl požadavek na zpracování
vyhodnocení vliv na životní prost edí a na posouzení z hlediska vlivu na evropsky významné
lokality i pta í oblasti. Z uvedeného plyne, že ani vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území
ve smyslu ust. § 19 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , nemuselo být
provedeno.
9.

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL

9.1. Dot ení ZPF
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu územního plánu Dolní Lou ky je zpracováno dle zákona . 334/1992 Sb., "O ochran zem lského p dního fondu" ve zn ní pozd jších
zm n a provád cí vyhlášky .13/1994 Sb.
Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti
od vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení,
hranice zastav ného území a hranice zastavitelného území.
Údaje o druzích pozemk na území obce Dolní Lou ky (ha):
Druh pozemku

vým ra (ha)

orná p da
chmelnice
vinice
zahrady
ovocné sady
trvalé travní porosty
ZPF
lesní porosty
vodní plochy
zastav né plochy
ostatní plochy
nezem lské plochy
katastrální území

230
28
15
53
326
375
18
16
79
488
814

% zastoupení druhu pozemku
na území obce
na ZPF
28,26
70,55
3,44
8,59
1,84
4,60
6,51
16,26
40,05
100,00
46,07
2,21
1,97
9,71
59,95
100,00

Využití ploch platného územního plánu obce (ÚPO) v novém územním plánu
Nový územní plán Dolní Lou ky
ozna ení
ploch
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25

druh plochy
K

Platný ÚPO D. Lou ky

kód

sou ást
schváleného
ÚPO

BV
BV
PV
OH
BV
BV
BV
BV
ZO
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
ZO
VL
BV
RI

ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano

evažující ú el plochy a kód plochy

Z

P

charakteristika

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
ve ejných prostranství
ob . vybavení - h bitovy
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
zele - ochranná a izola ní
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
zele - ochranná a izola ní
výroby a skladování - lehký pr mysl
bydlení v rodin. domech - venkovské
rekreace – pl. staveb pro rodinnou rekreaci
plocha vy azena po projednání dle § 50 stavebního zákona

poznámka

cca 50 % vým ry plochy
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Nový územní plán Dolní Lou ky
ozna ení
ploch

kód

sou ást
schváleného
ÚPO

x

rekreace – pl. staveb pro rodinnou rekreaci
ob . vybavení – ve ejná infrastruktura
výroby a skladování - lehký pr mysl
vodní a vodohospodá ské

RI
OV
VL
W

ne
ano
ano
ne

x

smíšené nezast. území - sportovní

NSs

ano

zele – soukromá a vyhrazená
lesní

ZS
NL

ano
ne

druh plochy
Z

P

evažující ú el plochy a kód plochy

K

x

Z26
P1
P2
K1

x
x

K2

Platný ÚPO D. Lou ky

x
K3
x
K4
Pozn.: Z….zastavitelná plocha
P…p estavbová plocha
K…plocha zm n v krajin

charakteristika

poznámka

zábor ZPF nebyl
vyhodnocován

Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha):
Lokalita
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15

v ZÚ

mimo ZÚ
0,29
1,60
0,57
0,14
1,99
0,18

0,05
0,20
0,18
1,41

0,03

Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
P1
P2

1,06
0,28
0,20
0,28
0,14

celkem
0,29
1,60
0,57
0,14
1,99
0,18
0,05
0,20
0,34
1,41
1,06
0,28
0,20
0,31
0,14

0,58

0,58

0,16

0,17
0,57
0,47
0,26
0,07
0,54
0,30
1,31

0,17
0,57
0,47
0,26
0,07
0,54
0,30
1,31

k.ú.
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou
Dolní Lou

ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky
ky

Dolní Lou ky
St emchoví
St emchoví
St emchoví
St emchoví
St emchoví
St emchoví
St emchoví
Dolní Lou ky
Dolní Lou ky

plocha vy azena po projednání dle § 50 stavebního zákona

0,28

0,28

Dolní Lou ky

0,33
2,35

0,33
2,35

Dolní Lou ky
St emchoví

K1

0,81

0,81

Dolní Lou ky

K2

1,24

1,24

K3
K4

2,66
0,56

2,66
0,56

Dolní Lou ky
St emchoví
Dolní Lou ky
Dolní Lou ky

15,93

21,26

Celkem

5,33

Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha):
Lokalita 51210 52911 52941 52951 54067 54068 54077 54078 54511 55051 55600

Z1

0,21

0,08

celkem
plochy
zpf

zast.
ostatní plocha PUPFL celkem

0,29

0,29
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Lokalita 51210 52911 52941 52951 54067 54068 54077 54078 54511 55051 55600

Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21*
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26

1,60
0,24

0,25

0,08
0,11

0,03
1,87
0,01

0,16
0,05
0,20
0,34

1,14

0,21

1,06
0,28
0,08
0,31
0,14
0,35

0,00
0,22

0,23
0,17
0,57
0,04

0,37

0,50
0,25
1,31
plocha vy azena po projednání dle § 50 stavebního zákona

0,28
0,08

P1

1,60
0,57
0,14
1,87
0,17
0,05
0,20
0,34
1,35
1,06
0,28
0,08
0,31
0,14
0,58
0,17
0,57
0,41
0,22
0,00
0,50
0,25
1,31
0,00
0,28

0,20

0,28

0,48

0,81
1,18
2,66
0,56

0,00

P2*
K1
K2*
K3
K4

celkem
plochy
zpf

0,33
1,18
2,56

0,10
0,56

Celkem

5,95

1,05

0,89

1,33

0,03

*

nejsou zabírány pozemky ZPF

0,28

1,08

3,85

0,78

ída ochrany:

0,23

2,76

18,23

zast.
ostatní plocha PUPFL celkem

0,10
0,01

1,60
0,57
0,14
1,99
0,18
0,05
0,20
0,34
1,41
1,06
0,28
0,20
0,31
0,14
0,58
0,17
0,57
0,47
0,26
0,07
0,54
0,30
1,31
0,00
0,28

0,02

0,06

0,12

0,06
0,04
0,07
0,04
0,05

0,05
1,88

0,33

0,47

2,35
0,81
1,24
2,66
0,56

0,06

2,49

0,54

0,00

I. t ída
II. t ída
III. t ída
IV. t ída
V. t ída

Vyhodnocení záboru ZPF (ha):
BPEJ
51210
52911
52941
52951
54067
54068
54077
54078
54511
55051
55600
Celkem zábor ZPF
ostatní plocha

ída ochrany
II.
II.
IV.
IV.
V.
V.
V.
V.
III.
IV.
I.

plocha pro rozvoj (ha)
5,95
1,05
0,89
1,33
0,03
0,28
1,08
3,85
0,78
0,23
2,76
18,23
2,49
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zastav ná plocha, nádvo í
PUPFL

0,54
0,00

Celkem

21,26

Souhrnný tabulkový p ehled záboru ZPF
Ozna ení
lokality

evažující zp sob využití plochy

zábor na p dách ZPF t ídy
ochrany
I.

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26

II.

0,21
1,60
0,49

bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
ve ejné prostranství
ob anské vybavení - h bitovy
bydlení v rodin. domech - venkovské

IV.

V.

0,08
0,08
0,11 0,03

1,87
0,01 0,16
0,05
0,20
0,34
1,14

bydlení v rodin. domech - venkovské
ve ejné prostranství
bydlení v rodin. domech - venkovské
zele - ochranná a izola ní
bydlení v rodin. domech - venkovské

III.

0,21
1,06
0,28

bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské

0,08

bydlení v rodin. domech - venkovské

0,31
0,14
0,23 0,35

bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské

0,17
0,57
0,00 0,04 0,37
0,22

bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
bydlení v rodin. domech - venkovské
zele - ochranná a izola ní

0,50

výroby a skladování - lehký pr mysl

0,25

bydlení v rodin. domech - venkovské

rekreace – pl. staveb pro rodinnou rekreaci
plocha vy azena po projednání dle § 50 stavebního zákona

1,31

rekreace – pl. staveb pro rodinnou rekreaci

0,28

P1
P2

ob . vybavení – ve ejná infrastruktura

K1
K2
K3
K4

vodní a vodohospodá ské

0,20 0,08
0,48

0,33
1,18

celkem

0,50
0,25
1,31
0,00
0,28

0,56

0,81
1,18
2,66
0,56

2,76 7,00 0,78 2,45 5,24

18,23

smíšené nezast. území - sportovní
lesní

0,29
1,60
0,57
0,14
1,87
0,17
0,05
0,20
0,34
1,35
1,06
0,28
0,08
0,31
0,14
0,58
0,17
0,57
0,41
0,22
0,00

0,28
0,00

výroby a skladování - lehký pr mysl

zele - soukromá a vyhrazená

celkem
zabírané
plochy zpf

2,56

0,10

zábor na nezem lských
pozemcích
ostatní plocha

0,10
0,01

zastav ná plocha

0,29
1,60
0,57
0,14
1,99
0,18
0,05
0,20
0,34
1,41
1,06
0,28
0,20
0,31
0,14
0,58
0,17
0,57
0,47
0,26
0,07

0,02

0,06

0,12

0,06
0,04
0,07
0,04
0,05

1,88

0,54
0,30
1,31
0,00
0,28
0,05
0,47

0,33
2,35
0,81
1,24
2,66
0,56

0,06

2,49

celková
vým ra
lokality

0,54

21,26

nejsou zabírány pozemky ZPF

Popis ploch (lokalit) pro provedení zm n v území - od vodn ní
Plocha Z1
Je ur ena pro výstavbu RD. Plocha navazuje na silnici III. t ídy. Vhodné dopln ní zastav ného
území zastavitelnou plochou. Blízká technická infrastruktura.
Plocha Z2, Z3
Je ur ena pro výstavbu pro výstavbu rodinných dom . P edpokládá se výstavba cca 10 RD.
Využití plochy p ímo souvisí se zastavitelnou plochou Z3, ze které bude zastavitelná plocha Z2
obsluhována dopravní a technickou infrastrukturou. Protože zastavitelná plocha Z3 leží p ímo na
hranici katastru Dolní Lou ky a Horní Lou ky, lze ji v p ípad nezbytnosti využít i pro dopravní
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obsluhu RD na k.ú. H. Lou ky. Zastavitelná plocha Z3 je zatížena systémem ochranných pásem el.
vedení VN 22 kV. Pro ob plochy ÚP stanovuje podmínku prov ení využití územní studií.
Plocha Z4
Je ur ena pro rozší ení h bitova. Plocha navazuje na jihozápadní stranu stávajícího h bitova.
Vydáni územní rozhodnutí.
Plocha Z5
Plocha s vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu souboru rodinných dom .
edpokládaná výstavba je 22 RD. Dva rodinné domy jsou v sou asné dob p ed dokon ením.
Plocha navazuje na zastav né území obce.
Plocha Z6
Plocha pro výstavbu rodinného domu v návaznosti na místní komunikaci k železni ní
zastávce.
Plocha Z7
Plocha ve ejného prostranství zajiš ující dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z8 i
stávajícího rodinného domu.
Plocha Z8
Plocha pro výstavbu rodinného domu s vydaným územním rozhodnutím. Plocha se nachází
v zastav ném území. Obsluha plochy ešena prost ednictvím zastavitelné plochy Z7.
Plocha Z9
Plocha zelen ochranné a izola ní podporuje hlukový útlum provozu na železni ní dráze a
tím ochranu životního prost edí v blízké obytné zón .
Plocha Z10
Plocha pro výstavbu cca šesti rodinných dom v zastav ném území obce. Zástavba plochy je
podmín na vypracováním územní studie – viz. též plocha Z11. V dosahu plochy napojení na
ve ejné prostranství a technickou infrastrukturu.
Plocha Z11
Plocha ur ena pro výstavbu cca šesti rodinných dom . Zp sob zástavby prov it v územní
studii, která by m la jako výhledové pot eby ešit i využití plochy rezervní.
Plocha Z12
Plocha ur ena pro výstavbu dvou rodinných dom . Ze dvou stran navazuje na zastav né
území a je jednoduše napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu obce.
Plocha Z13
Plocha ve svažitém terénu vymezena pro výstavbu pasivního rodinného domu se vhodným
zapojení do p írodního prost edí. Navazuje na zastav né území obce. Zajistit dohodu s orgánem
státní správy les . V dosahu komunika ní napojení a technická infrastruktura.
Plocha Z14
Vhodn navržená plocha v proluce mezi stávajícím zastav ním ur ená pro výstavbu
rodinného domu. V dosahu technická infrastruktura a silnice.
Plocha Z15
Plocha ur ena k výstavb rodinného domu. Navazuje na zastav né území obce. Plocha je
z jedné strany obklopena zastav ným územím a silnicí II. t ídy, z dalších dvou stran pak
návrhovou plochou využívanou pro sjezdové lyžování. Plocha snadno napojitelná na dopravní a
technickou infrastrukturu obce.
Plocha Z16
Je ur ena pro výstavbu RD. Plocha je podmín
vhodná k zastav ní kv li okolním terénním
podmínkám. Plocha navazuje na zastav né území obce, resp. místní komunikace, inženýrské sít
v dosahu.
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Plocha Z17
Plocha vhodná pro výstavbu rodinného domu. Plocha je ze t í stran obklopena zastav ným
územím – využití proluky. Snadné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu obce.
Plocha Z18
Plocha ur ena pro výstavbu cca ty rodinných dom . Ze t í stran je ohrani ena zastav ným
územím obce. Nutná výstavba dopravní a technické infrastruktury.
Plocha Z19
Plocha ur ena k výstavb cca t í rodinných dom . Plocha je vymezena zastav ným
územím místní komunikací a ze dvou stran ochranným pásmem el. vedení VN 22 kV. Snadné
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu obce.
Plocha Z20
Lokalita pro výstavbu cca dvou rodinných dom . Nachází se v zastav ném území obce.
Blízká je místní komunikace a sí místní technické infrastruktury.
Plocha Z21
Plocha izola ní zelen bude tvo it optickou i hygienickou clonu návrhové plochy pro
bydlení Z20 od stávající lehké pr myslové výroby.
Plocha Z22
Vymezena pro lehkou pr myslovou výrobu. Navazuje na stávající výrobní plochu lehkého
pr myslu. Snadné napojení na dopravní skelet obce.
Plocha Z23
Plocha ur ena k výstavb rodinných dom vhodn vypl uje proluku v zastav ném území.
Pro lokalitu vybudovány kapacitní inženýrské sít a místní komunikace.
Plocha Z24
Plocha vymezena pro výstavbu objekt rodinné rekreace. Plocha navazuje na zastav né
území obce. Využití plochy prov eno zastavovací studií.
Plocha Z25
Plocha byla na základ výsledku spole ného jednání vypušt na. Jedná se o plochu vypl ující
proluku v zastav ném území o velikosti menší 0,2 ha (0,14 ha), proto byla s uplatn ním § 3 odst.
1 vyhl. . 501/2006 Sb. za azena do ploch stabilizovaných.
Plocha Z26
Plocha ur ena pro rodinnou rekreaci. Plocha se nalézá v zastav ném území obce.
Plocha P1
Je ur ena pro výstavbu polyfunk ního domu v centrální ásti sídla Dolní Lou ky – p estavbové
území. Na ploše ob anského vybavení budou ešeny požadavky obce spojené s kulturními a sociálními pot ebami.
Plocha P2
Je ur ena pro funkci lehké pr myslové výroby. Plocha není sou ástí ZPF – p estavbové území.
Plocha K1
Je ur ena pro výstavbu malé vodní nádrže. Vodní nádrž bude budována za ú elem zadržení vody v krajin a p íznivého ovlivn ní vodohospodá ské bilance povodí. Rybník bude tvo it v krajin
významný prvek estetický i prvek ekologické stability.
Plocha K2
Je ur ena pro pot eby sjezdového lyžování. Na svahu není krom souvisejících za ízení uvažováno se žádnými stavebními aktivitami. Protože se jedná o aktivity v dob vegeta ního klidu, lze
plochu sjezdovky (ttp) nadále v lét využívat pro ú ely zem lství.
Plocha K3
Plocha ur ena k funkci zahrad a sad , tedy na využití, které má v této ásti obce tradici.
Plocha K4
Plocha ur ena k zalesn ní, zastín né pozemky hluboko zasahují do PUPFL.
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Klimatický region
Území obce leží v klimatickém regionu mírn teplém, mírn vlhkém (MT2) se sumou teplot
nad 10 °C 2 200 – 2 500, s pr
rnou ro ní teplotou 7 – 8 °C a pr
rným úhrnem ro ních srážek
550 – 650 mm.
Hlavní p dní jednotky (HPJ)
ešením ÚP jsou dot eny HPJ 12, 29, 40, 45, 50 a 56.
Investice do p dy
Krom provedeného scelení pozemk drobné držby byla provedena odvodn ní. Odvodn ní
jsou zakreslena ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu i s rokem provedení. Z výkresu je
ejmé i p edpokládaný zásah do systému odvodn ní zám ry ÚP. Jde o lokalitu Z18, ostatní navrhované plochy nejsou provedeným odvodn ním dot eny. Podmínkou využití plochy Z18 je nep erušení funk nosti ponechaného systému odvodn ní.
Areály a stavby zem lské výroby
Na území obce se nenachází žádný areál ani stavby pro zem

lskou výrobu.

Dopravní pom ry
Územní plán neomezuje dostupnost ani p ístup k zem lsky obhospoda ovaným pozemk m.
ipouští se úpravy a dopln ní cestní sít nejlépe v rámci komplexních pozemkových úprav.
Uspo ádání ZPF
Na katastrech Dolní Lou ky a St emchoví nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách
a pozemkových ú adech zahájeny pozemkové úpravy.
Etapizace výstavby
Etapizace výstavby nebyla územním plánem stanovována. Avšak pro významné zastavitelné
plochy ur ené pro bydlení v rodinných domech (Z2+Z3, Z10 a Z11) je stanoveno zhotovení územní studie, která výstavbu na daných plochách bude zp es ovat.
Ostatní zám ry jsou vesm s požadavky soukromých osob, kdy využití ploch je na sob nezávislé a nelze mezi nimi najít asovou souvislost. Stanovení asového horizontu využití jednotlivých ploch by bylo z pohledu projektanta nereálné. Odnímání p dy ze ZPF se však musí ídit zásadou neponechávání zem lsky neobhospoda ovatelných ploch, tj. ploch bez možnosti p ístupu
zem lské techniky anebo pozemk se ztíženým obhospoda ováním.
Variantní ešení
Variantní ešení nebylo vyžadováno, nebo platný územní plán obce Dolní Lou ky byl
základním podkladem pro ešení koncepce územního plánu. Zásadní plochy odsouhlasené
v tomto územním plánu obce jsou p evzaty do ešení nového územního plánu – viz. tabulková
ást kapitoly.
Územní systém ekologické stability
Je zastoupen ve všech t ech úrovních. Zabezpe ení funk nosti systému ÚSES nevyžaduje
odn tí plochy ze zem lského p dního fondu. V dnes nefunk ním lokálním biocentru U h išt
bude provedena zm na kultury z orné p dy na trvalý travní porost, dopln na rozptýlená zele
etn b ehového porostu u toku Bobr vka.
Záv r
ešení ÚP reaguje na dosavadní pozitivní vývoj obce a vytvá í p íhodné podmínky
pro jeho další rozvoj. Nastavený výhledový po et byt (v naprosté p evaze rodinné domy
venkovské) akceptuje dosavadní popula ní vývoj a o ekávanou skute nost se stále se snižující
obložností bytu. Rozvoj hospodá ského potenciálu obce sm uje zejména do ploch výroby a
skladování – lehký pr mysl p evážn na plochách vhodných k op tovnému využití.
Rozvoj ostatních složek (ploch) územního plánu vhodn dopl uje pot eby obce a spolu
s hlavními složkami území vytvá í podmínky pro další kontinuální vývoj v harmonickém
prost edí.
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9.2. Dot ení PUPFL
ešení územního plánu Dolní Lou ky nevyžadují p ímé dot ení (zábor) lesního p dního
fondu. N které ze zám
se však nachází více i mén v 50 m širokém ochranném pásmu lesa.
Ozna ení plochy
Z8
Z9
Z10, Z11

evažující zp sob využití
bydlení v rodinných domech venkovské
zele – ochranná a izola ní
bydlení v rodinných domech venkovské

Z12

bydlení v rodinných domech venkovské

Z13

bydlení v rodinných domech venkovské

Z14

bydlení v rodinných domech venkovské

Z15

bydlení v rodinných domech venkovské
stavby pro rodinnou rekreaci

Z24

Z26
K2
K3
K4

stavby pro rodinnou rekreaci
smíšené nezastav ného území sportovní
zele – soukromá a vyhrazená
lesní

popis
mezi pl. Z8 a lesem je zastav né území. Na využití
plochy je vydáno územní rozhodnutí
ochranný prost edek p ed hlukem ze žel. dráhy
PUPFL mezi zastavitelnými plochami je tvo en úzkým
pásem lesa p i mlýnském náhonu. Les zde má charakter
spíše zelen rozptýlené s minimálním hospodá ským
významem
mezi v tší ásti plochy Z12 a lesem je zastav né území.
Maximální vzdálenost okraje plochy Z12 od hranice lesa
iní 60 m, minimální 35 m
svah p i okraji lesa se navrhuje využít pro výstavbu
energeticky pasivního domu. Bezprost ední kontakt
okraje plochy s hranicí lesa
plocha sm rem k lesu vymezena pro ú elovou cestu do
lesa. Vlastní stavby RD budou ve vzdálenosti 35 m od
hranice lesa
min. vzdálenost okraje plochy od hranice lesa je 25 m.
Vlastní stavba RD bude ve vzdálenosti 50 m od hranice
lesa
cca 70 % vým ry plochy se nachází v ochranném pásmu
lesa. Pro využití plochy je vypracovaná zastavovací
studie, projednána kladn Zastupitelstvem obce Dolní
Lou ky, údajn odsouhlasena orgánem státní správy les
(SSL)
celá ploch leží v ochranném pásmu lesa. Plocha je
vymezena (ohrani ena) objekty chat a lesem
plocha ur ená pro lyža ský svah, výstavba vleku možná.
Mimo sezónu se bude plocha využívat pro pot eby ZPF
do ochranného pásma lesa okrajov zasahuje JV a SZ cíp
plochy. Plocha je tradi
využívána jako ovocné sady
ešeno zalesn ní ZPF v rozsahu 0,56 ha

Zásah do ochranného pásma musí být takový, aby neomezoval hospodá skou innost v lese,
jeho p ístupnost a zárove pádem strom p i nep íznivých vlivech po así nedošlo k zásadním
škodám na nemovitostech. Každý zásah do ochranného pásma lesa bude konzultován a následn
odsouhlasen orgánem státní správy les .
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Bude dopln no po ve ejném projednání.
11. Vyhodnocení p ipomínek
Bude dopln no po ve ejném projednání.
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D. Grafická ást od vodn ní:
íslo
O1
O2
O3
O4

Výkres
název
Koordina ní výkres
Koordina ní výkres - vý ez
Širší vztahy
edpokládaný zábor p dního fondu

po et list
1
1
1
1

poznámka
1:
1:
1:
1:

5 000
2 880
50 000
5 000
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