1. ÚVOD
1.1

ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH

Územní plán Lučina je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem,
Obcí Lučina a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o., dne 9. 12. 2009.
Zadání Územního plánu Lučina bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Lučina
konaném dne 16. 9. 2009.
Pro zpracování Územního plánu Lučina byla použita územně plánovací dokumentace
a podklady:
- Územní plán obce Lučina, schválen Obecním zastupitelstvem obce Lučina dne
17. 6. 1998;
- Změna č. 1 ÚP obce Lučina, schválena Zastupitelstvem obce Lučina dne 13. 3. 2002;
- Změna č. 2 ÚP obce Lučina, schválena Zastupitelstvem obce Lučina dne 20. 9. 2006;
- Změna č. 3 ÚP obce Lučina, schválena Zastupitelstvem obce Lučina dne 19. 3. 2008;
- Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením Vlády České republiky dne
20. 7. 2009 č. 929;
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (vydány Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje 22. 12. 2011 usnesením č. 16/1426);
- Územně analytické podklady a Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP
Frýdek-Místek (Ekotoxa s.r.o. 2008), aktualizace 2010;
- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vydaná opatřením Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje č.j.: ŽPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004;
- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FIFE, a.s, září 2003),
schválený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;
- Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území
Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 (Povodí Odra, s.p.,
2003), odsouhlasený Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 9. 2003;
- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava,
s.r.o., Ostrava, prosinec 2003), schválená Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
10. 6. 2004;
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Sdružení firem
KONEKO Ostrava, spol. s r.o., a VODING Hranice spol. s r.o., květen 2004), schválený
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;
- Mapy ložiskové ochrany - Kraj Moravskoslezský (MŽP - Česká geologická služba Geofond, Praha);
- Mapy svahových deformací na území Moravskoslezského kraje (MŽP - Česká
geologická služba - Geofond, Praha);
- Mapy poddolovaných území - Moravskoslezský kraj (MŽP - Česká geologická služba Geofond, Praha);
- Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR;
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- Návrh regionálního ÚSES České republiky - ÚTP (Společnost pro životní prostředí
Brno, 1996);
- Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Moravskoslezského kraje
(Ageris 2007);
- Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008 - tabelární přehled (Český
hydrometeorologický ústav Praha, 2009);
- Mapa radonového indexu geologického podloží (Česká geologická služba, 2004);
- Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, vydané Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním;
- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa
Opava, s.r.o, listopad 2004 );
- Program rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava,
s.r.o.);
- Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní
Moravy a Slezska (Enterprise plc, s.r.o.);
- Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území MSK
(Ekotoxa Opava, s.r.o.);
- Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje
(březen 2009);
- Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX ve věci
změny podmínek ochrany v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské
pánve (nabytí právní moci dne 31. 7. 2009);
- Mapa důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek-Místek (OKD, a.s. IMGE, o.z.,
červen 1997);
- Lučina - dostavba kanalizace lokalita ČOV – hráz 1. etapa, Hausing s.r.o., červenec
2008;
- Lučina - dostavba kanalizace lokalita ČOV – hráz 2. etapa, Hausing s.r.o., prosinec
2008;
- Lučina - dostavba kanalizace lokalita ČOV – hráz 3. etapa, Hausing s.r.o., leden 2009;
- Lučina-Areál rodinných domů a bydlení na klíč, KOHL Architekti s.r.o., říjen 2007;
- Moravskoslezský kraj – města a obce moravskoslezského kraje, (Proxima Bohemia
spol. s.r.o., 2008).
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1.2

OBSAH A ROZSAH ELABORÁTU

Územní plán Lučina obsahuje:
A. Návrh Územního plánu Lučina
B. Odůvodnění Územního plánu Lučina
A. Návrh Územního plánu Lučina obsahuje:
A.
A.

Textovou část
Grafickou část,
která obsahuje výkresy
A.1 Základní členění území
A 2 Hlavní výkres
A.3 Doprava
A.4 Vodní hospodářství
A.5 Energetika a spoje
A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

v měřítku:
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

B. Odůvodnění Územního plánu Lučina obsahuje:
B.
B.

C.

Textovou část
Grafickou část,
která obsahuje výkresy:
B.1 Koordinační výkres
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
B.3 Širší vztahy

v měřítku:
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 25 000

Posouzení vlivů ÚP Lučina na životní prostředí

Obsah grafické části:
Výkres A.1 Základní členění území obsahuje vyznačení hranice řešeného území, hranice
zastavěného území a hranice zastavitelných ploch.
Výkres A.2 Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, tj. vymezení ploch s rozdílným
využitím, koncepci uspořádání krajiny, vymezení ploch pro dopravu, vymezení zastavěného
území a zastavitelných ploch.
Výkres A.3 Doprava obsahuje návrh řešení dopravy a dopravních zařízení včetně vymezení
ploch pro dopravu.
Výkres A.4 Vodní hospodářství obsahuje návrh řešení problematiky vodního hospodářství.
Výkres A.5 Energetika, spoje obsahuje návrh řešení problematiky energetiky a spojů.
Výkres A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace zobrazuje plochy a pozemky
určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170 stavebního zákona, nebo ke
kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.
Výkres B.1 Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný stav
a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.
Výkres B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů
nezbytný k realizaci navržených řešení.
Výkres B.3 Širší vztahy zobrazuje vazby řešeného území (zejména vazby komunikací,
inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na správní území okolních obcí.
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1.3 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE
Územní plán Lučina je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb.) a v souladu
s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.
Územním plánem je stanovena základní koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho
hodnot, urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny
a koncepce veřejné infrastruktury.
Územním plánem je vymezeno zastavěné území a zastavitelné plochy.
Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly
územního plánování v souladu s nadřazenou dokumentací Moravskoslezského kraje
a s Politikou územního rozvoje České republiky 2008.
Definitivní znění Zadání pro ÚP Lučina schválilo Zastupitelstvo obce Lučina
usnesením z jednání č. II. b) ze 13. zasedání konaného dne 16. 9. 2009.
Na základě schváleného zadání byl v květnu až červenci 2010 zpracován Územní plán
Lučina.
Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno
k. ú. Lučina a k. ú. Kocurovice. Celková rozloha správního území obce 744 ha.

1.4 KULTURNÍ A HISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ
Obec Lučina se rozkládá v severní části okresu Frýdek-Místek na levém břehu Žermanické
přehrady ve východní části Moravskoslezského kraje.
Obec Lučina patří mezi nejmladší obce v České republice. Vznikla v roce 1956 na
původních katastrech obcí Soběšovice, Dolní a Horní Domaslavice, po dostavbě Žermanické
přehrady, na jejím levém břehu.
Souvislá zástavba je soustředěná přibližně v centrální části obce a tvoří ji poměrně nová
výstavba rodinných domů, dvojdomů a řadových domů. Zbývající zástavba ve správním
území obce Lučina je roztýlená podél průjezdných komunikací. Významný podíl zástavby je
tvořen také rekreačními objekty a chatami, které jsou umístěny v těsné blízkosti Žermanické
přehrady.
V obci Lučina není evidována žádná nemovitá kulturní památka.
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2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
2.1

ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ - POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ

Obec Lučina se rozkládá v severní části Frýdecko-Místecka na levém břehu Žermanické
přehrady ve východní části Moravskoslezského kraje. Ze severu sousedí s obcí Žermanice,
ze severovýchodu s obcí Soběšovice, z východu s obcí Dolní Domaslavice, z jihovýchodu
a jihu s obcí Horní Domaslavice a z jihozápadu s obcí Pazderna a ze západu s obcí Bruzovice.
Lučina náleží k obci s rozšířenou působností Frýdek-Místek, kde je i finanční, katastrální
a pozemkový úřad, okresní soud, celní úřad a stavební úřad. Matriční úřad je přímo v obci
Lučina.
Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí sídel do
značné míry předurčují jak rozvoj celého regionu, tak i řešeného území. Obec Lučina patří
mezi příměstské rekreační obce. Je stabilní součástí sídelní struktury regionu. Spadá do
správního obvodu Frýdku-Místku, do značné míry se však zde projevuje i dostupnost Ostravy,
Havířova.
Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná a rekreační, částečně obslužná,
dopravní a omezeně i výrobní. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost,
projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti. Obec se v posledních letech dále
rozvíjí. Otázkou je nakolik se na území obce mohou projevit suburbanizační tendence měst
v okolí v kombinaci s novými zdroji pracovních příležitostí (Nošovice, Frýdek-Místek,
Třanovice).
Základní ukazatele sídelní struktury spádového obvodu ORP Frýdek-Místek a širší srovnání
částí

částí /
obec

výměra
km2

km2/
obec

obyvatel

54

52

1,4

480

13,0

109 395

2 957

2 104

228

13,6

27,9

28,3

2,3

246,7

19,3

56 813,5

4 180

2 006

230

30,5

63,0

72,8

2,8

382,3

15,4

44 727,0

1 661

690

132

obcí

počet
katastrů

37

MSK kraj
ČR

SO ORP
Frýdek-Místek

obec

obyvatel na
část. o.
km2

průměr ORP

Zdroj: Malý lexikon obcí 2008, ČSÚ, data pro rok 2007.

Pro sídelní strukturu celého spádového obvodu ORP Frýdek-Místek je do značné míry
determinující vysoká hustota osídlení, značný počet obcí (mnohdy s rozptýlenou zástavbou)
a výrazné ovlivnění osídlení antropogenními podmínkami (průmyslová krajina s velkou
dynamikou dalšího rozvoje, významnými dopravními funkcemi).
Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu je nutno vnímat základní vymezení
a definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých
regionů, jak je provedeno zejména v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR r. 2008).
Územím obce Lučina prochází silnice III/4737 Pazderna – Lučina – Žermanice, která je
páteřní komunikací řešeného území umožňující v návaznosti na jiné komunikace dopravní
spojení s centrem regionu – Frýdkem-Místkem. Mimo zastavěné území obce, po hrázi vodní
nádrže Žermanice a zároveň po hranici řešeného území vede silnice III/4735A.
Železniční trať obcí neprochází.
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Jižní části správního území obce Lučina prochází vedení nadřazené soustavy ZVN - 400 kV
(ZVN 444 Nošovice – Albrechtice) a VVN -110 kV (VVN 5691 – 5692 Nošovice – Ropice).
Vyjížďka za prací a občanskou vybaveností, která z ekonomických důvodů není
provozována v obci, směřuje především do blízkých měst – Havířova, Frýdku–Místku,
Českého Těšína, Ostravy i Třince.
Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů (podmínek pro
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a podmínek soudržnosti společenství
obyvatel území) v obci Lučina je předpokládán další růst počtu obyvatel ve
střednědobém časovém horizontu na cca 1 350 obyvatel v letech 2020 - 2025, při
odpovídajícím rozvoji bydlení, širších podmínek pro podnikání a částečně i obslužných funkcí
obce.
Základní bilance vývoje počtu obyvatel, bytů slouží především jako podklad pro navazující
koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a hodnocení přiměřenosti návrhu plošného rozsahu
nových ploch, zejména pro podnikání a bydlení. Tato bilance je součástí odůvodnění
územního plánu (kap. 4 Komplexní odůvodnění přijatého řešení, 4.10 Sociodemografické
podmínky, 4.11 Bydlení). Tato orientační bilance spoluvytváří základní rámec při
posuzování územního rozvoje, ale i širší posouzení přiměřenosti investic v řešeném
území.
Správní území obce Lučina se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Celé správní území obce Lučina zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových
zabezpečovacích zařízení. Je nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví (viz příloha č.1).
Na celém správním území obce Lučina je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska
povolování níže vyjmenovaných druhů staveb dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (viz příloha č.1).
Vazby sídelní struktury, vazby dopravní, vazby sítí technické infrastruktury
přesahující správní hranici obce Lučina jsou zobrazeny ve výkrese B.3 Širší vztahy
v měřítku 1 : 25 000.
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2.2

POSTAVENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V NÁVAZNOSTI NA POLITIKU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí na úrovni
jednotlivých regionů je provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008).
Z PÚR ČR 2008 je patrné upřesněné vymezení rozvojových oblastí národního významu.
Obec Lučina je součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava.
Vymezení:
Území obcí z ORP Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní
části), Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice (jen obce v severní části), Kravaře (bez obcí
v severní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a jihozápadní části), Ostrava, Třinec (bez
obcí v jižní a jihovýchodní části).
Důvody vymezení:
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným
působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický
rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným
předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož
i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru.
Úkoly pro územní plánování:
a) Pro vlastní rozvojovou oblast
Vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny
v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice.
b) Obecné
Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné
infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet
podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na
změny v území, a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti
a rozvojové osy.
b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do
územně plánovací dokumentace krajů a obcí.
c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí
a rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů vymezení
jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os.
V rámci PÚR ČR 2008 bylo upřesněno i vymezení SOB 2 - specifická oblast Beskydy,
která byla dále upřesněna v rámci pořizovaných Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje. Specifická oblast SOB 2 Beskydy zde zahrnuje pouze dále uvedené obce SO ORP
Frýdek-Místek - Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice a Vyšní Lhoty. Upřesněno bylo
i vymezení specifické oblasti SOB 4 Karvinsko. Území Lučiny není do specifických oblastí
zařazeno.
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V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje – upřesnění vymezení
rozvojové oblasti OB2, je obec Lučina zařazena do této rozvojové oblasti, pro
kterou jsou stanoveny následující úkoly pro územní plánování, které se týkají také
řešeného území:
Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu
včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb
a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajích a Polska.
Nové rozvojové plochy vymezovat:
- přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields)
a v prolukách stávající zástavby,
- výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť
silniční, resp. železniční infrastruktury,
- mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště
odůvodněných případech).
Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy.
V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně.
V OB2 Rozvojové oblasti Ostrava nepovolovat výstavbu nových staveb pro rodinnou
(individuální) rekreaci.
V rámci SO ORP Frýdek-Místek se na nižší stabilitě osídlení podepisuje zejména celá řada
sociodemografických faktorů – navazující na značnou míru nezaměstnanosti, ale i problémy
s transformací průmyslových a zemědělských podniků v regionu, zejména v devadesátých
letech minulého století.
Obecně s ohledem na stav současných podkladů je nutno považovat za základní problémy
širšího regionu nerovnovážný a nepříznivý stav hospodářského pilíře řešeného území
(nezaměstnanost) a značné problémy v oblasti životního prostředí (kvalita ovzduší,
antropogenní změny reliéfu, negativní vlivy dopravy). Posílení zejména hospodářského
pilíře a zlepšení podmínek životního prostředí je tak předpokladem udržitelného rozvoje
regionu, zejména z delšího časového hlediska (budoucích generací – stále větší percepce
a preference kvalitního obytného a životního prostředí). Posílení hospodářského pilíře je
nutno hledat zejména v širším regionu pohybu za prací (Nošovice, Mošnov, Ostrava).
Optimalizaci funkcí řešeného území je potřeba orientovat s ohledem na vlastní územní
předpoklady a vazby obce v sídelní struktuře regionu (zejména posílení funkcí obytné,
obslužné a částečně i rozvinuté funkce rekreační).
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2.3

VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA S ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU MORAVSKOSLEZSKÝM
KRAJEM

Správní území obce Lučina je součástí území řešeného územně plánovací dokumentací
vydanou krajem – Zásad územního rozvoje Moravskoslezkého kraje (ZÚR MSK).
Pro území obce Lučina vyplývá požadavek respektovat zákaz povolování nových staveb
pro rodinnou (individuální) rekreaci.

3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA
Požadavky schváleného Zadání územního plánu Lučina jsou splněny, kromě:
- požadavku na obsah eleborátu. Bylo upraveno označení textových a grafických částí ÚP
Lučina, a to část návrh jako část A (textová i grafická část), část odůvodnění jako část B.
(textová i grafická část) a Posouzení vlivů ÚP Lučina na životní prostředí jako část C.
- požadavku na respektování ÚPN VÚC Beskydy vzhledem k tomu, že byly Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje vydány dne 22. 12. 2010 Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK).
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4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY,
VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Územní plán Lučina byl zpracován bez konceptu řešení a bez variant.
4.1

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE

Geomorfologické podmínky – především tvary reliéfu ovlivňují možnosti využití území.
Například náklady na budování technické infrastruktury výrazně rostou v členitém reliéfu,
zejména při budování komunikací, kanalizace. Řešené území je mírně členité, především
podél malých místních vodních toků vykazuje relativně výraznější výškovou členitost.
Většina zástavby obce se nachází v nadmořské výšce cca 295 - 330 m n.m, území se
svažuje od jihozápadu na severovýchod, k ploše přehradní nádrže. Vlastní reliéf
Podbeskydské pahorkatiny je na území obce z geologického hlediska budován mezozoickými
horninami - alpínsky zvrásněnými (pískovce, břidlice), místy s vulkanickými terciérními
horninami (čedice, fonolity, tufy) . Většina území je překryta kvartérními sedimenty (hlíny,
spraše), dna místních vodních toků štěrkovými sedimenty.
Geomorfologické podmínky území výrazněji neomezují jeho využití, z širšího hlediska
(zejména výhledů na Moravskoslezské Beskydy a vodní nádrž) jsou zdrojem jeho rekreační
a obytné atraktivity.
Do správního území obce Lučina zasahují chráněná ložisková území:
14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, surovina uhlí černé, zemní plyn,
40016000 Hradiště, podzemní zásobník plynu, surovina – zemní plyn.
Do správního území obce Lučina zasahuje chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry:
400160000 Hradiště, podzemní zásobník plynu, surovina – zemní plyn (stanoveno
rozhodnutím MŽP ze dne 6. 6. 2001).
Do správního území obce Lučina zasahuje ložisko nerostných surovin:
307240000 Žukovský hřbet, stav využití – dosud netěženo, surovina – uhlí černé, zem. plyn.
Podle dokumentu „Nové podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém
území české části Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vsetín,
Opava a jižní část okresu Ostrava-město“ se nachází celé správní území obce Lučina v ploše
C2, tj. v území mimo vlivy důlní činnosti.
Ve správním území obce Lučina jsou evidována následující sesuvná území:
5824 Dolní Domaslavice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1985, aktualizace 1985,
5825 Horní Domaslavice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1985, aktualizace 1985,
4117 Dolní Domaslavice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1975, aktualizace 1985,
2377 Dolní Domaslavice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 1985,
4096 Žermanice, sesuv pohřbený, rok pořízení záznamu 1963, aktualizace 1985,
4090 Soběšovice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1963, aktualizace 1979,
4092 Soběšovice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 1979,
4093 Lučina, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1963, aktualizace 1979.
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4.2

VODNÍ REŽIM

Převážná část území obce Lučina spadá do ČHP 2-03-01-064 a ČHP 2-03-01-066 – povodí
Lučiny. Jihozápadní část území spadá do 2-03-01-065 – povodí Řetníku. Malá část severní
části území spadá do ČHP 2-03-01-069 – povodí Bruzovky.
Povrchové vody z území obce stékají do vodní nádrže Žermanice vybudované na vodním
toku Lučina. Dalším významnějším vodním tokem na území obce je levobřežní přítok Lučiny
vodní tok Řetník, který protéká jihozápadní části území a ústí do biologického rybníka.
Správcem Lučiny a Řetníku je Povodí Odry, s.p.
Lučina má na území obce Lučina stanoveno záplavové území včetně vymezení jeho aktivní
zóny. Záplavové území Lučiny v ř. km 25,211 – 37,665 bylo vyhlášeno dne 5. 2. 2001 OkÚ
F-M pod č.j.: RŽ-4191/00/01/Fp/231.2 (v ř. km 28,900 – 37,000 platí opatření uvedené níže).
Záplavové území Lučiny v ř. km 28,900 – 37,000 bylo vyhlášeno dne 25. 5. 2005 KÚ MSK
pod č.j.: 3112/2005/ŽPZ/Hec/001. Záplavové území Lučiny na území obce Lučina nezasahuje
do ploch stávající zástavby a nelimituje tak možnost nové výstavby v zastavěném území obce.
V obci Lučina se na toku Lučina nachází údolní nádrž Žermanice, která byla vybudována
v letech 1951 až 1957 pro zásobení ostravského průmyslu provozní vodou. Nedostatečná
vodnost vlastní Lučiny si vyžádala vybudování převodu vody z řeky Morávky, který byl
dokončen v roce 1959. Převod vody z Morávky do přehrady Žermanice byl povolen dne
1. 4. 2010 MM Frýdek-Místek pod č.j.: MMFM 38565/2010 maximálně na 15 tis.l/s. Účelem
vodního díla Žermanice je zásobení průmyslových provozů, v současné době ArcelorMittal
Ostrava, a.s., a Biocelu Paskov a.s., provozní vodou, dále pak nalepšování průtoků v toku pod
přehradou a výroba elektrické energie. Nádrž a její okolí je vyhledávaným rekreačním
místem. Správcem vodní nádrže je Povodí Odry.
Betonová tížní hráz s celkovou kubaturou betonu 116 600 m3 je založena v prostředí složitých
geologických poměrů s potřebnými konstrukčními úpravami spodní stavby i podloží.
Pravidelná měření posunů (deformací) hráze a konsolidace podloží tvoří nezbytnou součást
péče o bezpečný provoz vodního díla.
Základní technické údaje
Povodí nádrže
- 45,5 km2
Délka hráze v koruně - 502,0 m
Max. výška hráze
- 32,0 m
Celkový objem nádrže - 25,3 mil. m3
zásobní
- 18,5 mil. m3
retenční
- 5,8 mil. m3
stálý
- 1,0 mil. m3
Délka záplavy
- 5,5 km
Šířka záplavy
- 2,2 km
Zatopená plocha
- 248 ha
Z nádrže jsou evidovány odběry vody pro ArcelorMittal Ostrava, a.s., Biocel Paskov, a.s.,
a pro Rybné hospodářství Povodí Odry Žermanice. ArcelorMittal Ostrava, a.s má povolený
odběr vody rozhodnutím ze dne 22. 2. 2005 KÚ MSK pod č.j.: ŽPZ/1264/05/Hd na 1400 l/s.
Biocel Paskov, a.s. má povolení pro odběr vody vydané dne 8. 9. 2005 KÚ MSK pod
č.j.: 8279/2005/ŽPZ/Klv/0015 na 250 l/s.
Rybné hospodářství Povodí Odry Žermanice má povolený odběr vody rozhodnutím ze dne
21. 11. 2003 MÚ Frýdek-Místek pod č.j.: ŽpaZ/4385/03/Str/231.2 na 150 l/s.
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Pro manipulaci s vodou v nádrži bylo vydáno Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
pro vodní nádrž Žermanice pro Povodí Odry a.s., které vydal dne 13. 1. 2000 Okresní úřad ve
Frýdku-Místku, referát životního prostředí pod č. j.: RŽ-3537/99/00/Str/231.2.
V prosinci 2000 byla zpracována studie „Studie kritických provozních situací pro vodní
dílo Žermanice“, (zpracoval Ing. Ladislav Satrapa, CSc, Hydro expert spol. s.r.o., Praha).
Cílem této studie je vymezení rozsahu a parametrů průlomové vlny vzniklé prolomením hráze
VD Žermanice.
Na VD VHS PO byl od roku 1996 připravován nový MŘ VHS PO (vypracoval Povodí
Odry s.p.), který byl schválen dne 12. 5. 1999 MMO pod č.j.: OVP/1479/99/Val/Vk.
Stanovuje pravidla pro nakládání s vodami na nejvýznamnějších nádržích a jezech v regionu.
Na VD Žermanice byla schválena změna č. 1 manipulačního řádu (vypracoval Povodí Odry
s.p.) dne 21. 8. 2006 KÚ Moravskoslezkého kraje pod č.j.: ŽPV/30609/2006/Pie.
Ve správním území obce Lučina se nachází šest vodních ploch (rybníků) ve správě
Českého rybářského svazu, které slouží k rybolovu, šest soukromých vodních ploch, které
slouží k okrasným účelům a biologický rybník, který byl vytvořen přehrazením údolí vodního
toku Řetník místní komunikací na konci vzdutí vodní nádrže Žermanice.
Dle projektu „Lučina-Areál rodinných domů a bydlení na klíč“ je navržena retenční nádrž na
parc. č. 682/1 k. ú. Lučina, poblíž navržené ČS 4. Retenční nádrž má sloužit k zadržení
dešťových vod v území, které je projektem řešené, a k jejich řízenému vypouštění do
Žermanické nádrže.
Vody Lučiny jsou dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ve znění NV č. 169/2006 Sb., řazeny
jako kaprový typ vody č. 203. Pro ostatní vodní toky, výše uvedené, typ vody není stanoven
ve smyslu výše uvedeného Nařízení vlády.
Vodní tok Lučina je na území obce Lučina, dle vyhlášky č. 470/2001 Sb., zařazen mezi
vodohospodářsky významnými toky.
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné,
užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u ostatních vodních toků v šířce
do 6 m od břehové hrany, za účelem údržby vodního toku a u významných vodních toků
do 8 m od břehové hrany.
V hrázi přehrady Žermanice je vybudována malá elektrárna, která zásobuje elektřínou
provoz hráze a pod hrází umístěnou malou rybárnou. Výkon vodní elektrárny je 0,140 MW.
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4.3

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.3.1 OVZDUŠÍ
Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí a jednotlivých sídel
z hlediska ochrany životního prostředí. Značný vliv na kvalitu ovzduší v obci mají obvykle
velké zdroje znečištění v regionu, které jsou v případě řešeného území relativně blízko
(zejména hutní a energetické podniky v Ostravě, Frýdku-Místku a Třinci).
V řešeném území má negativní vliv na čistotu ovzduší omezeně doprava a v některých
lokalitách místní, především malé zdroje znečištění. Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace
obce. Obecně nepříznivě působí zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv.
Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických
uhlovodíků a těžkých kovů. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc
k emitování nebezpečných dioxinů.
Blízká stanice, která pravidelně monitoruje imisní situace, se nachází např. ve FrýdkuMístku (ČHMÚ, č. 1067). V následující tabulce jsou uvedeny roční průměry koncentrací
hlavních škodlivých látek v ovzduší za roky 2003 - 2009.
Znečišťující
látka

Imisní stanice

Roční imisní průměry (µg/m3)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SO2

Frýdek-Místek

12

9,2

9,2

10,2

8,4

7,4

7,8

PM10*

Frýdek-Místek

51,7

43,6

48,7

43,8

35,5

33,7

36,4

NOx

Frýdek-Místek

23

26,9

23,0

23,7

21,0

28,4

32,3

V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací
škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů.
Současné hodnoty imisí i emisí jsou řádově nižší.
V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým byl vydán Krajský
program snižování emisí Moravskoslezského kraje. V souladu s ustanovením zákona
o ochraně ovzduší, nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009 nařízení Moravskoslezského kraje
č. 1/2009, kterým se vydává Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší
Moravskoslezského kraje. Krajský úřad předkládá vždy do 31. prosince kalendářního roku
radě kraje situační zprávu o kvalitě ovzduší na území kraje za předešlý kalendářní rok
a o postupu realizace úkolů stanovených tímto nařízením.
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP – o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO) na základě dat z roku 2004 – 2008 patřilo celé území Lučiny, ale
i převažující část SO ORP Frýdku-Místku k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Docházelo zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. Příčinou je zejména
překračování imisního limitu suspendované částice frakce PM10 (100 % území obce)
a polycyklických aromatických uhlovodíků – vyjádřených jako benzo(a)pyren BaP. Pojem
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Nepříznivý vývoj kvality ovzduší po r. 2000 ve SO ORP Frýdek-Místek, širším regionu
potvrzují i dostupné údaje ČHMÚ, v úvahu je však nutno vzít i výrazné kolísání klimatických
faktorů v jednotlivých letech.
S ohledem na širší vývoj a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je nezbytné využít
existujících možností zlepšení kvality ovzduší v obci. Zejména přiměřeně posuzovat
povolování umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území a území dotčených
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územních celků, dále v rámci řešeného území prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy
(zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací, zpevněných ploch, výsadba ochranné zeleně).
Novou výstavbu lokalizovat mimo málo provětrávané sníženiny s častým výskytem
inverzních situací.

4.3.2 ČISTOTA VOD
Hodnocení jakosti vody v říčních profilech se provádí podle ČSN 75 72 21 – “Klasifikace
jakosti povrchových vod“ z října 1998.
Principem klasifikace je srovnání charakteristické hodnoty ukazatelů jakosti vody se
soustavou normativů, které odpovídají hodnocení z obecného ekologického hlediska. Zařazení
jakosti vody podle jednotlivého ukazatele do třídy jakosti vody se uskutečňuje srovnáním
vypočtené charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu odpovídající soustavou mezních
hodnot.
Míra znečištění povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody:
I.
třída – neznečištěná voda
II.
třída – mírně znečištěná voda
III.
třída – znečištěná voda
IV.
třída – velmi znečištěná voda
V.
třída – velmi silně znečištěná voda
Kvalita povrchových vod v říčním systému nejblíže řešeného území je pravidelně
hodnocena ČHMÚ (Českým hydrometeorologickým ústavem) na řece Lučině, říční km 24,4,
v profilu Žermanice je uvedena v následujícím textu (údaje za rok 2006 a 2007).
Tab. Kvalita vody – řeka Lučina, profil Žermanice (km 24,4)
ukazatel
jednotka
průměr
teplota vody

°C

reakce vody

imisní limity

9,7

25

7,7

6-8

třída jakosti

elektrolytická konduktivita

mS/m

13,6

I.

biochemická spotřeba kyslíku
BSK-5

mg/l

1,8

6

II.

chemická spotřeba kyslíku
dichromanem

mg/l

11,0

35

I.

amoniakální dusík

mg/l

0,21

0,5

II.

dusičnanový dusík

mg/l

1,4

7

I.

celkový fosfor

mg/l

0,09

0,2

II.

Zdroj: ČHMÚ

Kvalita vody se v řece Lučině postupně zhoršuje, v minulosti byla obvykle hodnocena
II.třídou jakosti (nad Žermanickou nádrží), pod nádrží již III. třídou (podle údajů Povodí
Odry5). Kvalita vod v řece Lučině výrazně ovlivňuje možnosti rekreačního využití řešeného
území. Problémy s kvalitou vod způsobují např. splachy ze zemědělských pozemků,
odkanalizování řešeného území (viz kapitola 4.7 Koncepce vodního hospodářství) apod.
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4.3.3 ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY
Půda patří společně s ovzduším a vodou k základním složkám životního prostředí, její
postavení je však značně odlišné od zbývajících dvou složek. Znečištění ovzduší a vody lze
téměř zcela vyloučit po odstranění jeho zdrojů, kontaminace půd je však většinou nevratný
jev, za normálních podmínek nemůže být samostatně dosaženo původního stavu.
Při hodnocení půd a jejich kontaminace rizikovými prvky bylo vycházeno z průzkumů
Státního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (pobočka Opava), které se
prováděly v letech 1990 – 92 a později byly průběžně aktualizovány. Zjištěné hodnoty byly
porovnány s platnými limity pro obsah rizikových prvků v půdách náležejících do
zemědělského půdního dle vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb.
Limity (maximální přípustné hodnoty) pro obsah sledovaných rizikových prvků v půdách
mají následující hodnoty (v mg/kg):
Prvek
lehké půdy zjiš. hodnota
limit lehké půdy - ostatní půdy
a) Výluh 2 M HNO3
Cd (kadmium)
0,2 - 0,4 mg/kg půdy
0,4 mg/kg - 1,0 mg/kg
Cr (chrom)
méně než 6,0 mg/kg půdy
40,0 mg/kg
Pb (olovo)
15,0 - 40,0 mg/kg půdy
50,0 mg/kg - 70,0 mg/kg
b) Celkový obsah
0,07 - 0,6 mg/kg půdy
0,6 mg/kg - 0,8 mg/kg
Hg (rtuť)
K překračování platných limitů v řešeném území nedochází. Současný stav nevyžaduje
ochranná opatření týkající se změn využití zemědělského půdního fondu apod.
4.3.4 LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Likvidace komunálních odpadů představuje významný ekonomický a mnohdy i územní
a ekologický problém jednotlivých obcí. Jedním ze základních dokumentů a nástrojů
v oblasti odpadového hospodářství je POH ČR, na který navazuje zastupitelstvem schválený
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. POH MSk byl přijat a schválen
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1. Jeho
závazná část byla přijata jako obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004
s účinností ze dne 13. 11. 2004.
Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají ze zákona původci odpadů,
kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního
odpadu. Obec Lučina k těmto původcům nepatří a nemá plán odpadového hospodářství
zpracován.
Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území provádí firma A.S.A., spol. s r.o.,
Společnost zajišťuje pro obec komplexní nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, třídění,
úprava a konečné odstranění prakticky všech vyskytujících se odpadů včetně nebezpečných
(vlastní skládky se nacházejí mimo řešené území). Na jihu území obce u potoka Řetníku se
nachází stará skládka tuhých komunálních odpadů (databáze Systému evidence
kontaminovaných míst, číslo lokality 8837001, riziko nízké).
Se změnou životního způsobu, vzniká stále větší produkce biologicky rozložitelných
odpadů. Je uvažováno se zřízením sběrného dvora na území obce nad čističkou odpadních
vod, na části plochy - parcelní číslo 141/7, katastrální území Lučina. Plocha je vymezena jako
zastavitelná plocha výroby a skladování.
Na území obce v současnosti neexistují jiné záměry z hlediska odpadového hospodářství,
které by se promítly do územně plánovací dokumentace, nároků na nové plochy.
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4.3.5 RADONOVÝ INDEX GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ
Geologické podloží České republiky je z více než ze dvou třetin tvořeno metamorfovanými
a magmatickými horninami. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží
a odtud pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich
základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž
základem jsou obvykle přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti
sledovány z hlediska radioaktivity, případy jejich použití z minulosti jsou známy, a proto je
pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší než z geologického podloží.
Rovněž zdroje pitné vody jsou v současnosti sledovány z hlediska koncentrace radonu,
a proto je malá pravděpodobnost, že by radon unikající z vody dodávané do objektů mohl
výraznějším způsobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavním zdrojem
radonu tedy zůstává geologické podloží.
Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že
v usazených, sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než
v horninách přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé geologické
historie jejich vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických
horninách, jako jsou např. žuly, protože primárně již v době svého vzniku byly obohaceny
uranem. Sedimentární horniny, které vznikají usazením starších metamorfovaných
a magmatických hornin jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících a proto
nelze vyloučit, že při jejich vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s vyšším
obsahem uranu. S tím souvisejí také hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech
hornin.
Orientační zatřídění větších území do kategorie radonového indexu lze provést na základě
údajů z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko
klasifikováno třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou
přechodnou kategorií (nízké až středí riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty).
Dle mapy radonového indexu (viz přílohu), lze konstatovat, že na území obce Lučina je
většinově zastoupena kategorie přechodového radonového indexu. Tato kategorie je
charakteristická pro oblasti nehomogenních kvartérních sedimentů, kde podloží horniny
klasifikované přechodným indexem mají sice vyšší objemovou aktivitu radonu než horniny
klasifikované nízkým indexem, ale radon díky nižší propustnosti a přítomnosti jílovitého
pokryvu méně proniká do objektu. Podél vodních toků se vyskytuje kategorie nízkého
radonového indexu. V severozápadní části se v minimální míře vyskytuje střední kategorie
radonového indexu.
Mapy radonového indexu neslouží pro stanovení radonového indexu na stavebním
pozemku ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost o radiační ochraně.
Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímé měření
objemové aktivity radonu v detailním měřítku. Údaje z mapy slouží k vymezení rizikových
oblastí, nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci radonového rizika
na jednotlivých stavebních plochách.
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4.4

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

4.4.1 PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
V obci Lučina nejsou vymezena zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny.
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., mají zvláštní
postavení významné krajinné prvky – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistrují
podle § 6 zákona.
Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozením a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten,
kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové
zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků,
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
V obci Lučina se nacházejí památné stromy:
Dub letní "U Adámků" – parc. č. 398/2, 364 k. ú. Lučina, vyhlášen 14. 2. 2002,
Dub v Kocurovicích – parc. č. 72/1, k. ú. Kocurovice, vyhlášen 1. 7. 1991.

4.4.2 OCHRANA KRAJINY
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí, a je
proto chráněn před znehodnocením.
Na plochách určených pro zástavbu ve správním území obce Lučina ani v jejich blízkosti
se nenachází stanoviště významných druhů rostlin, nebo zvláště chráněné území. Zastavitelné
plochy nenarušují ani lokální ani regionální nebo nadregionální prvky územního systému
ekologické stability.
Každá stavba určitým způsobem mění tvář krajiny a může mít vliv na další atributy kvality
životního prostředí. Aby nedošlo k narušení krajinného rázu, je nutno dodržet určité zásady.
Stavby musí být zapojeny do textury místní zástavby, musí dodržet výškovou hladinu
a měřítko stávající zástavby a okolní krajiny.
Jedním z významných rysů harmonické venkovské krajiny je rozvolněná zástavba nebo
např. volné, nezastavěné horizonty. Pohledový horizont je prostorovou jednotkou a územím
pohledově významně exponovaný. Zde by stavby neměly být umisťovány, aby nedošlo
k narušení harmonického měřítka krajiny a k znehodnocení pohledové a estetické
charakteristiky krajiny. Při dodržení těchto zásad nedojde v obci Lučina k výraznému
narušení krajinného rázu.
Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé
z nich. Je vymezena hranicí, kterou může být vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky
nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik.
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Pro popis krajinného rázu v řešeném území je použit postup, kde jsou podle typických znaků
definovány oblastí krajinného rázu. Oblasti krajinného rázu vycházejí z geomorfologického
členění ČR. Řešená oblast spadá do jedné oblasti krajinného rázu.
Oblast Podbeskydí
Jedná se o mírně teplou oblast úpatních členitých pahorkatin až vrchovin podhůří
Slezských a Moravských Beskyd. Jedná se o oblast s krajinou převážně harmonickou, spíše
drobnějšího měřítka. Převládajícími typy krajin jsou krajina zemědělská, leso-luční, a ve
vyšších polohách lesní.
Oblast řešeného území je z podrobnějšího hlediska Frýdecká pahorkatina. Jedná se o plochou
úpatní pahorkatinu, v západní části Třinecké brázdy, s převážně akumulačním reliéfem
spojených náplavových kuželů Ostravice, Morávky a jejich přítoků. Frýdeckou pahorkatinu
tvoří flyšové jílovce, jíly a podřadné pískovce podslezské a slezské jednotky. Nejvyšším
bodem oblasti je Skalická Strážnice (438,1 m). Oblast je středně zalesněná hlavně smrkovými
porosty, v nižších polohách s výskytem dubu. V samotném řešeném území se lesní porosty
vyskytují v menší míře.
Místem krajinného rázu se rozumí část krajiny homogenní z hlediska přírodních,
kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které
odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Může se jednat o vizuálně
vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní) nebo o území vnímatelné díky své
výrazné charakterové odlišnosti.
V řešeném území jsou vymezené dvě místa krajinného rázu:
1. Zemědělská krajina se zástavbou obce
- reliéf má charakter mírně zvlněné krajiny s otevřenou krajinnou scénou;
- jedná se především o zemědělskou krajinu v centralní části s ucelenější zástavbou tvořenou
především novějšími rodinnými domy, dvojdomy, ale také řadovými domy. Ve zbývajícím
území se nachází rozptýlený zástavba rodinných domů a bývalých zemědělských usedlostí.
Významnou část zástavby obce tvoří také rekreační objekty a chaty umístěné v blízkém
okolí Žermanické přehrady.
- zemědělsky využívaná krajina, která navazuje na zástavbu obce je tvořena malými až
středně velkými bloky orné půdy. Lesní porosty se vyskytují v malém měřítku a to hlavně
v lokalitách kolem vodní nádrže Žermanice.
2. Krajina s dominantou vodní nádrže
- přírodní dominantou obce je údolní vodní nádrž Žermanice vybudovaná v letech
1951-1957;
- na vodní nádrž navazují především rekreační objekty a místy také lokality s lesním
porostem. Lesy se zde vykytují v menším měřítku a jsou tvořeny smíšenými porosty;
- lesní porosty jsou většinou tvořeny doprovodnými a břehovými porosty vodních toků
Lučiny a Řetníku.
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4.4.3 ZELEŇ
Zeleň je významnou součástí jak zastavěného území tak krajiny. V zastavěném území plní
funkci okrasnou a odpočinkovou, v krajině je významná funkce zeleně estetická
a krajinotvorná, u lesů je významná také produkce dřevní hmoty.
Nezanedbatelnou funkci v území má také zeleň soukromá, tj. samostatné zahrady
a zahrady u rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou převážně součástí
ploch s obytnou funkcí.
Územním plánem Lučina jsou vymezeny plochy zeleně stávající i navržené:
- plochy zemědělské – zahrady (ZZ). Jedná se o zeleň soukromou s funkcí okrasnou
a především produkční. Zahrady u rodinných domů jsou však převážně zahrnuty do ploch
smíšených obytných (SO)
- plochy smíšené nezastavěného území (SN). Jedná se převážně o břehové porosty vodních
toků, drobné remízky, mokřady a ostatní zeleň v krajině mimo pozemky určené k plnění
funkcí lesa
- plochy lesní, tj. pozemky určené k plnění funkcí lesa (L). Do těchto ploch jsou zařazeny
i pozemky na kterých není v současné době vzrostlý les, ale jsou takto vedeny v katastrální
mapě. K těmto pozemkům se vztahuje ochranné pásmo lesa do vzdálenosti 50 m od lesa.
Veškeré aktivity v tomto ochranném pásmu je nutno posuzovat individuálně
- plochy specifické – smíšené nezastavěné (XSN). Jedná se o plochy zahrnují břehové
porosty vodní nádrže Žermanice včetně zatravnění a plochy využívané jako pláže. V rámci
těchto ploch je nutno respektovat maximální hladinu vodní nádrže Žermanice. Připouští se
zde nezbytné stavby pro dopravu včetně komunikací pro chodce a cyklisty, parkový mobiliář.
- plochy prostranství veřejných – lesních parků (PV – L), které by měly sloužit především
k oddechu, relaxaci, rekreaci a sportovním aktivitám.
Vzhledem k intenzitě zemědělského hospodaření – rostlinné výroby je žádoucí doplnit
systém zeleně alejemi, liniovými porosty stromů a keřů řadí na mezích, podél komunikací,
u areálů výroby, aniž jsou plochy pro tuto výsadbu vymezeny územním plánem.
Podmínky pro využívání výše uvedených ploch jsou podrobně stanoveny v kapitole
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části
A. Územního plánu Lučina.

4.4.4 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územním plánem Lučina nebyl navržen územní systém ekologické stability.
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4.5

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ
LESA

Zemědělská výroba
Struktura zemědělského půdního fondu
výměra (ha)
výměra kat.území
zemědělské pozemky
orná půda
TTP

podíl na výměře
v kat.území (%)
100,0
41,0
33,0
4,5

624
257
206
28

podíl na výměře zemědělských pozemků (%)
100
80
11

Z pedologického hlediska je řešené území zařazeno do oblasti hnědozemní. Převažují půdy
hlinitopísčité a písčité, středně hluboké až mělké, štěrkovité až kamenité.
Řešené území je zařazeno do zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné. Terén je zvlněný,
členitý, mírně svažitý s dobrou mechanizační přístupností.
Z hlediska zemědělské výroby je správní území obce Lučina zařazeno do zemědělské
výrobní oblasti B1 – bramborářské dobré, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-ječný
a pšeničný. Je to oblast vhodná pro běžnou zemědělskou výrobu.
Tato oblast je vhodná pro pěstování brambor a obilovin. V živočišné výrobě je to oblast
vhodná pro pastevní chov skotu a ovcí.

Lesní hospodářství
Lesy jsou v řešeném území zastoupeny menšímy lesními celky a menšími lesíky v polích.
Jsou zařazeny do lesní oblasti č. 39 Podbeskydská pahorkatina.
Lesnatost
katastrální území
Lučina

výměra katastrálního
území v ha
624

výměra lesních
pozemků v ha
28

podíl na výměře
katastru v %
4,5

Kategorizace – lesní porosty v řešeném území jsou zařazeny do kategorie č.10 – lesy
hospodářské.
Jedná se o lesy podle § 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) – lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů
zvláštního určení.
Druhová skladba - převažujícím porostním typem je smrk – 60 %. Příměs tvoří modřín,
borovice, jedle, javor klen, jasan, buk, dub, habr, akát, bříza, lípa, osika a jeřáb.
Na lesních pozemcích mají právo hospodařit Lesy České republiky Hradec Králové s.p. –
Lesní správa Ostrava se sídlem v Šenově. Lesní hospodářský plán pro lesní celek Ostrava
má platnost od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.
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4.6

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

4.6.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ
ZAŘÍZENÍ
a) Silniční síť
Územím obce Lučina jsou vedeny silnice:
III/4737 Pazderna - Lučina – Žermanice
III/4735A Žermanice – Lučina
Silnice III/4737 Pazderna – Lučina – Žermanice
Silnice III/4737 je páteřní komunikací řešeného území v severojižním směru. Jedná se
o komunikaci regionálního významu, která umožňuje v návaznosti na jiné komunikace
dopravní spojení obce s centrem regionu – Frýdkem-Místkem. Vzhledem k tomu, že je silnice
III/4737 vedena rovněž zastavěnou částí obce, umožňuje současně i přímou dopravní obsluhu
přilehlé zástavby.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice III/4737 zastavěným územím Lučiny
charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B v šířkovém uspořádání
odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.
Dopravní řešení územního plánu nenavrhuje na silnici III/4737 žádné zásadní úpravy. Silnice
je územně stabilizovaná. Řešení drobných lokálních závad (nedostatečná šířka vozovky,
technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových
polí křižovatek), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci
příslušných ploch dopravní infrastruktury silniční nebo ploch veřejných prostranství, případně
dle prostorových možností a organizace zástavby v jiných plochách.
Silnice III/4735A
Silnice III/4735A je vedena mimo zastavěné území obce, po hrázi vodní nádrže Žermanice
a zároveň po hranici řešeného území. Je územně stabilizovaná, předpokládány jsou pouze
drobné úpravy v rámci běžné údržby.
Dopravní prognóza intenzit silničního provozu
V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit prováděných v pětiletých
cyklech Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24
hodin průměrného dne v roce. V řešeném území bylo provedeno sčítání na silnici III/4737.
Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území

Stan. č.

7-4580

Rok

T
těžká
motorová
vozidla
a přívěsy

Sil. č.

Úsek

III/4737

1995 97
vyúst. ze 4733
v Pazderně
– 2000 109
zaúst. do 4733 v 2005 127
Žermanicích
144
2030

21

O
osobní
a dodáv.
vozidla

M
jednostopá
mot.
vozidla

voz./
24 hod.
součet
všech mot.
vozidel
a přívěsů

1085

42

1224

903

20

1032

1234

19

1380

1863

19

2026

Stávající
orientační
kategorie
dle ČSN
73 6101
(bez
návrhové
rychlosti)

S 7,5

Dopravní zatížení silničních komunikací nedosáhne ani k r. 2030 (dle orientačně provedené
prognózy) limitních hodnot pro stávající šířkové uspořádání. Lze tedy konstatovat, že stávající
kategorie komunikací jsou vyhovující.
b) Místní komunikace
Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která
není obsloužena přímo ze silnice III/4737. Jedná se převážně o jednopruhové, vyjímečně
dvoupruhové úseky s hehomogenní šířkou vozovky s různou povrchovou úpravou (živičný
povrch, obalované kamenivo, beton apod.). Místní komunikace v řešeném území mají
především obslužný charakter a jsou zařazeny do funkční skupiny C.
Stávající jednopruhové komunikace bez příslušného vybavení požadovaného dle
ČSN 73 6101 a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území
(vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.) je územním plánem navrženo doplnit
výhybnami, případně je šířkově homogenizovat na jednotné jednopruhové nebo dvoupruhové
kategorie. V grafické části není řešeno umístění výhyben, o provedení výše popsaných úprav
bude rozhodnuto dle místní potřeby a prostorových možností. Záměry jsou navrženy
především z důvodu zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch
a pro zvýšení bezpečnosti provozu.
Nové trasy místních komunikací zahrnují především úseky nezbytně nutné z hlediska
koncepce dopravní obsluhy jednotlivých zastavitelných ploch. Vnitřní síť místních
komunikací bude především realizována v rámci vymezených ploch bez nutnosti zákresu
v grafické části. Pro dopravně významnější trasy místních komunikací jsou územním plánem
vymezeny plochy pro jejich vedení. Veškeré nové trasy, křižovatky, křížení a sjezdy na síti
pozemních komunikací budou řešeny v souladu se zásadami uvedenými v ČSN 73 6101,
ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.
U nových i upravovaných úseků místních komunikací budou respektovány minimální šířky
přilehlých veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. V odůvodněných případech ve stísněných
poměrech bude respektována alespoň šířka prostoru místní komunikace stanoveného dle
ČSN 73 6110. Tyto prostory je v rámci územního plánu doporučeno důsledně hájit pro
případné budoucí vedení chodníků, šířkové úpravy vozovky, realizaci výhyben, realizaci pásů
nebo pruhů pro cyklisty, event. pro vedení sítí technické infrastruktury. Odstup nových budov
souvisejících s bydlením, navržených podél stávajících nebo nových místních komunikací
bude minimálně 10 m od osy komunikace. Pro nové budovy související s bydlením, navržené
podél silničních komunikací, je územním plánem navrženo dodržet odstup minimálně 15 m
od osy komunikace. Tyto odstupy mohou být dle místních podmínek a v odůvodněných
případech ve stísněných poměrech sníženy, a to za předpokladu dodržení příslušných
hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku
a vibrací. U ostatních budov bude postupováno individuálně (např. respektovat hranici
stávající zástavby, hranici uličního prostoru apod.).
Při návrhu komunikací budou dále respektovány normy ČSN pro požární bezpečnost
staveb (73 0802, 73 0804 a 73 0833). Z tohoto důvodu je doporučeno realizovat na
uslepených komunikacích obratiště (nejsou vymezena v grafické části a budou realizována do
stávající nebo navržených ploch).
Navržené místní komunikace budou z hlediska urbanisticko-dopravního zařazeny do sítě
místních komunikací III. třídy (obslužných komunikací funkční skupiny C dle ČSN 73 6110).
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c) Účelové komunikace
Účelové komunikace ve formě polních a lesních cest slouží především ke zpřístupnění
jednotlivých polních, lesních, případně soukromých pozemků a navazují na síť místních
komunikací, výjimečně na silniční průtahy.
Územní plán obce nenavrhuje nové úseky účelových komunikací, předpokládá se pouze
jejich nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty apod.).
d) Obslužná dopravní zařízení
V řešeném území se nachází čtyři autobusové zastávky, parkovací a odstavné plochy. Jiná
významnější obslužná zařízení se v řešeném území nenacházejí a nová nejsou územním
plánem navrhována.

4.6.2 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ
a) Komunikace pro chodce
Součástí komunikační sítě jsou i komunikace pro chodce. V zastavěném území obce
Lučina jsou chodníky vybudovány částečně podél silnice III/4737. V ostatních případech
chodci využívají zpevněné i nezpevněné části krajnic podél místních, resp. účelových
komunikací.
Dopravní řešení územního plánu navrhuje realizovat nové chodníky podél komunikací
(zejména podél průtahu silnice III/4737) dle místní potřeby, a to v rámci prostorů místních
komunikací, a to v souladu se zásadami stanovenými dle ČSN 73 6110. Tyto návrhy budou
realizovány v rámci příslušných ploch v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich
využívání v oddíle F. textové části A. ÚP Lučina.
b) Turistické trasy
Řešeným územím jsou vedeny tři značené turistické stezky:
červená Karviná – Havířov – Lučina – Dobratice – Prašivá – Čupek – Ropička – Smrčina
–Malý Polom
zelená
Lučina – Kaňovice – Řepiště – Vratimov – Stará Ves n. O. – Klimkovice –
Vřesina – Ostrava-Poruba
modrá
Český Těšín – Těrlicko – Lučina – Bruzovice – Frýdek-Místek – Olešná –
Hukvaldy – Kopřivnice
Územním plánem je navržena naučná stezka podél potoka Řetníku, vedoucí od hráze
biologického rybníku směrem k hranici obce Horní Domaslavice. Stezka bude mít charakter
značené turistické trasy.

c) Cyklistický provoz
Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro
cykloturistiku jsou vyznačeny celkem čtyři cykloturistické trasy:
6005
Frýdek-Místek – Sedliště – Žermanice – Dobrá – Frýdek-Místek
6099
Horní Bludovice – Žermanice, přehrada
6163
Lučina – Dolní Domaslavice
6174
Záguří – Soběšovice – Nošovice – Vyšní Lhoty, Oblesky
Cyklotrasy jsou vedeny po silnicích III/4737, III/4735A, místních a účelových komunikacích.
Územním plánem je navržena nová okružní cykloturistická trasa, která je vedena kolem
vodní nádrže Žermanice a několik nových úseků cykloturistických tras, které vesměs
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propojují trasy stávající a navržené. Dále je doporučeno na silničních průtazích v zastavěném
území, dle prostorových možností, vymezit pásy nebo pruhy pro cyklisty a upravit dotčené
lesní a polní cesty, včetně jejich vybavení (propustky, mosty apod.). Rovněž je doporučeno
vybavit cykloturistické trasy odpočívkami a informačními tabulemi.

4.6.3 STATICKÁ DOPRAVA - PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL
a) Odstavování vozidel
Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá
na vlastních pozemcích. Pro případné parkování a odstavování vozidel obyvatel rodinných
domů mimo vlastní pozemky mohou být tyto kapacity realizovány i v přilehlých prostorech
místních komunikací, a to za předpokladu dodržení příslušných předpisů a ustanovení
(zajištění průjezdnosti vozidel, dodržení bezpečnostních odstupů).
Nové bytové domy nejsou územním plánem navrhovány. V případě potřeby je navrženo
další odstavné kapacity realizovat v rámci příslušné plochy zastavěného území dle místní
potřeby, a to pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 (bez konkrétního vymezení v grafické části).
b) Parkování vozidel
Pro parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti je v obci
vybudováno na několika účelově zřízených plochách cca 40 stání. Do výčtu nejsou zahrnuty
parkovací kapacity malého rozsahu, parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních
a podnikatelských areálů a parkovací místa, která nejsou řádně vyznačena dopravním
značením (např. tolerované parkování na jízdních pruzích apod.). Ostatní plochy pro
parkování nákladních a speciálních vozidel jsou realizovány v rámci výrobních
a podnikatelských areálů.
Územním plánem jsou vymezena následující nová parkoviště:
- 30 stání u autokempiku Lučina,
- 60 stání u tábořiště za ZŠ,
- 30, 35, 50 a 45 stání v prostoru kolem ČOV,
- 60 a 50 stání v prostoru řadových rodinných domů.
Ostatní kapacity pak mohou být realizovány v rámci příslušných ploch zastavěných území
a zastavitelných ploch bez přesného vymezení v grafické části územního plánu dle místní
potřeby. Při návrhu obytných zón je pak nutno zajistit parkovací místa pro případné
návštěvníky obyvatel rodinných domů. Veškeré nově navržené parkovací kapacity budou
odpovídat stupni automobilizace 1 : 2,5.
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4.6.4 HROMADNÁ DOPRAVA OSOB
Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou příměstskou autobusovou dopravou,
kterou t.č. zajišťuje Veolia Transport Morava, a.s. , ČSAD Frýdek-Místek, a.s. a ČSAD
Havířov, a.s. V řešeném území se nachází čtyři autobusové zastávky –„Lučina, přehrada“,
„Lučina,kemp“, „Lučina,střed“ a „Lučina,Kocurovice“.
Územním plánem je navrženo zachovat stávající systém hromadné dopravy (autobusová
hromadná doprava) s tím, že stávající autobusové zastávky budou vybaveny řádnými
autobusovými zálivy, nástupišti a přístřešky pro cestující. Tyto návrhy budou realizovány
v rámci příslušných ploch (silniční dopravy nebo ploch veřejných prostranství, případně
jiných vhodných ploch, v rámci podmínek pro jejich využívání) bez nutnosti jejich
vymezování v grafické části územního plánu.
V grafické části je pro orientaci znázorněna obalová křivka dostupnosti na autobusové
zastávky, která je stanovena na cca 500 m.

4.6.5 OCHRANNÁ DOPRAVNÍ PÁSMA, OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI
ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ
V řešeném území je nutno respektovat:
silniční ochranná pásma:
- k ochraně silnic III/4737 a III/4735A slouží mimo souvisle zastavěné území
silniční ochranné pásmo podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými
plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky;
rozhledová pole křižovatek:
- na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole stanovená alespoň
v minimálních hodnotách dle ČSN 73 6102.
Dále je v řešeném území doporučeno respektovat:
ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací:
Pro budoucí zástavbu související s bydlením, ubytováním, zdravotnictvím apod., situovanou:
- podél silnice III/4737 do vzdálenosti 15 m od její osy;
- podél stávajících a navržených místních komunikací do vzdálenosti 15 m od jejich
os bude stanoven minimální odstup od komunikace v rámci podrobnější
projektové dokumentace nebo územního řízení, a to na základě dodržení
příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví obyvatel před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Životní podmínky budoucích uživatelů staveb na plochách navržených pro zastavění, které
jsou situovány v blízkosti silnic III. třídy mohou být negativně ovlivněny externalitami
dopravy, zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Na plochách navržených pro
zastavění je možné umisťovat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní
opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy, a jejichž
napojení na silnice III. třídy vyhoví požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích, jak je upravují zvláštní zákony na úseku dopravy.
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4.7

INFRASTRUKTURA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

4.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V obci Lučina je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s. –
oblast Frýdek-Místek. Zdrojem pitné vody je Ostravský oblastní vodovod (OOV).
K. ú. Lučina a severní část k. ú. Kocurovice jsou napojeny na přivaděč OOV DN 500
úpravna vody Vyšní Lhoty – Bludovice. Odbočkou DN 125 z OOV DN 500 je voda
přivedena do věžového vodojemu 100 m3 (340,00 – 335,00 m n. m.).
Převážná část k. ú. Kocurovice je zásobena ze zemního vodojemu v obci Dobrá 2 x 150 m3
(371,60 - 369,50 m n. m.). Přívodním řadem DN 100 je voda přivedena z vodojemu
2 x 150 m3 do obce Horní Domaslavice a dále řadem DN 80 do obce Pazderna. Těsně za
hranicí správního území obce Lučina s Pazdernou je na řad DN 80 napojeno k. ú. Kocurovice.
Vodovod je rozdělen na dvě tlaková pásma:
I. tlakové pásmo je pod vodojemem 100 m3 (340,00 – 335,00 m n. m.) a zásobí vodou,
k. ú. Lučina a severní část k. ú. Kocurovice.
II. tlakové pásmo je pod vodojemem v obci Dobrá 2 x 150 m3 (371,60 - 369,50 m n. m.)
a zásobí vodou převážnou část k. ú. Kocurovice.
Na veřejný vodovod je napojeno cca 100 % obyvatel.
Vodovodní síť je provedena z potrubí ocelového a PVC o profilech od DN 80 do DN 150
tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující.
Pro vodovodní řady je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně/nad DN 500 - 1,5/2,5 m
od vnějšího okraje potrubí.
Výpočet potřeby vody k r. 2025 je orientačně proveden podle Směrnice č. 9 z roku 1973.
bytový fond – trvale
bydlících
vybavenost základní

1 350 obyv x 120 l/os/den = 162 000 l/os/den = 162,00 m3/den
1 660 obyv x 30 l/os/den = 49 800 l/os/den = 49,80 m3/den

obyvatelstvo
Qp = 162,00 + 49,80
Qp = 211,80 m3/den = 2,45 l/s
Qm = Qp x kd
kd = 1,4
3
Qm = 296,52 m /den = 3,43 l/s
zemědělství
47 koní
Qp = 47 x 40 l/ks/den
Qp = 1880 l/ks/den = 1,88 m3/den
celkové
Σ Qp = Qp obyvatel + Qp zemědělství
Σ Qp = 213,7 m3/den = 2,5 l/s

Qm = 47 x 60 l/ks/den
Qm = 2820 l/ks/den = 2,82 m3/den
Σ Qm = Qm obyvatel + Qm zemědělství
Σ Qm = 299,3 m3/den = 3,5 l/s
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Územní plán předpokládá potřebu vody ve výši Qm = 299,3 m3/den, tj. 3,5 l/s.
Z orientačního výpočtu vyplývá, že stávající akumulace pitné vody v obci je nedostačující.
Dle ČSN 73 6650 se má využitelný objem vodojemů rovnat 60 % maximální denní potřeby,
tj. 299,3 x 0,6 = 179,58 m3. Kapacita vodojemu tak nyní zaručuje akumulaci pouze cca 34 %
maximální denní potřeby vody. V platném ÚPN VÚC Beskydy, PRVKÚK MSK. Územním
plánu obce Lučina je navržen nový věžový vodojem (340,00 - 335,00 m n. m.) nacházející se
poblíž stávajícího vodojemu, pro pokrytí odběru pitné vody v obci. Územní plán Lučina tento
návrh respektuje. Dle ÚP obce Lučina je navržený objem vodojemu 150 m3 a dle
PRVKÚK MSK je navržený objem vodojemu 200 m3. Dle orientačního výpočtu by měl
dostačovat navržený objem vodojemu 150 m3.
Územním plánem je navrženo v obci Lučina stávající vodovodní síť rozšířit o další
vodovodní řady DN 50 až DN 100 v délce cca 2 km pro zásobování zastavitelných ploch.
Navržené řady DN 80 a DN 100 budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. Samostatné
větve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantů do 200 m, mohou mít profil DN 50.
Pro plochy Z21, Z24 a Z27 bude zpracována územní studie, jejíž součástí bude řešení
zásobování pitnou vodou. Pro plochy Z26, Z29, Z53 a Z62 je doporučeno vypracovat studii
pro zásobování pitnou vodou, podle rozdělení na jednotlivé parcely. Pro plochu Z1, která je
mimo dosah vodovodní řadů pitné vody, je navrženo individuální zásobení pitnou vodou. Pro
plochu Z28 je navrženo napojení na vodovodní řad přes plochu Z27.
Ve výkrese vodní hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných vodovodních řadů.
Jejich poloha může být dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací. Dimenze
řadů je nutno považovat za orientační a upřesnit je s ohledem na protipožární zabezpečenost
jednotlivých objektů.
Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu v obci Lučina je v zásadě v souladu
s PRVKÚK MSK a ZÚR MSK.

4.7.2 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
V obci Lučina je vybudována jednotná stoková síť, na kterou je napojeno cca 65 %
stávající obytné zástavby. Celková délka stávající kanalizace je cca 4 km, stoky jsou
vybudované z betonových, železobetonových, kameninových a PVC trub. Profily stávající
kanalizace jsou DN 300 - DN 500. U zátopy nádrže na parc. č. 450/2 je vybudována lokální
čerpací stanice (ČS) s výtlakem DN 150, délky 250 m.
Z důvodu budování přehrady Žermanice v letech 1951 – 1957 bylo současně budováno
nízkopodlažní sídliště pro pracovníky stavby a pro některé občany, jejichž domy byly
zatopeny. Sídliště bylo dokončeno v roce 1954 a součásti výstavby sídliště byla výstavba
jednotné kanalizace a ČOV. Mechanická ČOV byla uvedena do provozu v roce 1960
a biologické dočištění bylo zajištěno v záchytné nádrži na potoce Řetník. Kapacita
mechanické ČOV byla 500 – 600 obyvatel. Později tato ČOV nevyhovovala a v roce 1993
byla provedena výstavba nové mechanicko-biologické ČOV umístěné poblíž původní ČOV,
která byla následně odstavena z provozu a zrušena. Odtok vyčištěných odpadních vod je
zaústěn do stávajícího biologického rybníka, který má funkci terciálního čištění. V roce 1997
prošla ČOV rekonstrukcí. ČOV je projektovaná pro 2865 EO, s max. průtokem 3,6 l/s. PHO
ČOV je navrženo 100 m od límce objektů, resp. 90 m od oplocení. Vyprodukovaný kal se
vyváží na ČOV Frýdek-Místek k odvodnění. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje
SmVaK Ostrava a.s.
Zbývající část obce není důsledně odkanalizována. Likvidace splaškových odpadních vod
z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní
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vody se převážně akumulují v žumpách a domovních ČOV. Ty mají přepady zaústěny do
povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními
vodami do vodní nádrže Žermanice.
Obec Lučina má vypracované projekty „Lučina – dostavba kanalizace lokalita ČOV – hráz
1. etapa“, „Lučina – dostavba kanalizace lokalita ČOV – hráz 2. etapa“ a „Lučina – dostavba
kanalizace lokalita ČOV – hráz 3. etapa“, ve kterých je řešeno napojení lokalit na stávající
kanalizaci se zakončením na stávající ČOV situované na k. ú. Lučina u břehu Žermanické
přehrady, která má dostatečnou kapacitu. Vzhledem ke konfiguraci terénu se uvažuje
s realizací kombinované gravitační a tlakové kanalizační sítě. Pro splaškové vody jsou
navrženy hlavní kanalizační řady stokové sítě DN 300 (gravitační) v délce cca 4 km a DN
80 (výtlačné) v délce cca 4 km. Celkem jsou navrženy čtyři čerpací stanice.
Navrženou kanalizační síť v délce cca 8 km dle projektu je navrženo rozšířit o další čerpací
stanici a řady gravitační splaškové kanalizace v délce cca 2 km a tlakové v délce cca 1 km
v návaznosti na zastavitelné plochy.
Pro plochy Z21, Z24 a Z27 bude zpracována územní studie, jejíž součástí bude řešení
likvidace odpadních vod. Pro plochy Z26, Z29, Z53 a Z62 je doporučeno vypracovat studii
pro řešení způsobu likvidace odpadních vod, podle rozdělení na jednotlivé parcely. Pro
plochy, které jsou mimo dosah splaškové kanalizace (Z1, Z44 a Z56 – Z65), způsob likvidace
odpadních vod řešit v žumpách s vyvážením odpadu nebo v malých domovních ČOV
s vyústěním do vhodného recipientu. Pro plochy Z38, Z40, Z41, Z43, Z45, Z47, Z48, Z50
a Z51 je navrženo napojit se na navrženou kanalizaci přes domovní ČS. Pro plochu Z20, Z26,
Z27 (část) a Z28 je navrženo napojit kanalizaci přes plochu Z19, Z29 a Z27.
Ve výkrese vodního hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných kanalizačních stok.
Jejich poloha může být upřesňována podrobnější projektovou dokumentací.
Dešťové vody ze zahrad a dvorů se doporučuje vhodnými terénními úpravami (miskovitý
tvar zahrad) v maximální míře zadržet v území a dále využívat jako vody užitkové (zalévání
zahrad, příp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok z území. Přebytečné srážkové vody je
navrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy příp. trativody do recipientu.
Dešťové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch odvádět dešťovou kanalizací do vhodného
recipientu.
Navrhovaná výstavba veřejné splaškové kanalizace v obci Lučina je v souladu
s PRVKÚK MSK i ZÚR MSK.
Pro kanalizační stoky je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně/nad DN 500 - 1,5/2,5 m
od vnějšího okraje potrubí.
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4.8

INFRASTRUKTURA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4.8.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Výroba elektrické energie – v hrázi vodního díla Žermanice (na území obce Lučina)
provozuje státní podnik Povodí Odry malou vodní elektrárnu (MVE) s výkonem 0,140 MW,
instalovaným ve 2 turbinách.
Nadřazená soustava ZVN a VVN – jižní částí správního území obce Lučina prochází
vedení nadřazené soustavy ZVN - 400 kV a VVN -110 kV:
ZVN 444 Nošovice – Albrechtice (400 kV);
VVN 5691 – 5692 Nošovice – Ropice (110 kV).
Distribuční soustava VN - obec Lučina je zásobována elektrickou energií z rozvodné
soustavy 22 kV, odbočkami z hlavní linky VN 79 (3 x 120 AlFe) napojené z TS 220/110/22
kV Lískovec.
Na odbočku z VN 79 k obci Dolní Domaslavice (3 x 70 AlFe) je v obci Lučina
nadzemními přípojkami napojeno 10 distribučních trafostanic - DTS 22/0,4 kV, z hlavní
linky VN 74 je napojena DTS 6856 v severní části obce. Celkový výkon distribučních
trafostanic na území obce Lučina, dodávaný do sítě NN, dosahuje 2 900 kVA. Technický stav
zařízení VN je vyhovující.
Tab.: Přehled distribučních trafostanic
Číslo ČEZ

Název umístění
Lučina

Typ DTS

Výkon (kVA)

vestavěná

250

jednosloupová

100

ocel. příhradová

630

jednosloupová

400

DTS FM_6856

Lučina – Přehrada

DTS FM_6857

Lučina – ZD

DTS FM_6858

Lučina – Mostař

DTS FM_6859

Lučina – U pekárny

DTS FM_6860

Lučina – Adámek

třísloupová

400

DTS FM_6861

Lučina – U Wojnara

třísloupová

160

DTS FM_6862

Lučina – Vodojem

zděná, věžová

250

DTS FM_6863

Lučina – Řadovky

dvousloupová

400

DTS FM_6864

Lučina – Vodárna

dvousloupová

100

DTS FM_6865

Lučina – RS

ocel. příhradová

160

DTS FM_6866

Lučina – Frančesky

ocel. příhradová

160

Rozvodná síť NN v obci je převážně venkovního provedení, z části po rekonstrukci na
betonových sloupech s vodiči 4x70 AlFe v hlavních trasách. Část sítě NN v centru obce je
provedena zemními kabely. Technický stav převážné části rozvodné sítě NN je dobrý.
V současné době je z rozvodné sítě NN zásobováno el. energií 420 bytů, včetně
vybavenosti a podnikatelských aktivit. Elektrická energie je využívána především pro
osvětlení, pohon drobných spotřebičů a částečně pro vaření a vytápění.

29

Bilance příkonu a transformačního výkonu
Z energetického hlediska se do roku cca 2025 uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace.
Vzhledem k provedené plošné plynofikaci obce Lučina, se uvažuje s elektrickým vytápěním
pro cca 5 % bytů a část objektů druhého bydlení. U ostatních bytů se vzhledem k rostoucímu
stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizačních jednotek, uvažuje se stupněm
elektrizace B.
Rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude přibližně k roku 2025 v řešeném území
následující:
25 bytů - stupeň elektrizace C (vaření el.en.+ smíšené
vytápění el.energií přímotopné a akumulační)
450 bytů – stupeň elektrizace B (vaření plynem + el. energií)
Podílové maximum bytů (Bmax) – je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky
stanoveného k roku cca 2025. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky v úrovni
TR VN/NN stanoven na 2,60 kW/byt pro stupeň elektrizace B, pro plně elektrifikované byty
(vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem
12 kW/byt (stupeň elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení (rodinná rekreace) se uvažuje
s příkonem 1 kW/objekt, pro cca 20 těchto objektů je uvažováno s elektrickým přitápěním
s příkonem 5 kW/objekt.
Vypočtené podílové maximum bytů - Bmax je následující:
Bmax = 450 x 2,60 + 25 x 12 + 180 x 1+ 20 x 5 = 1 750 kW
Podílové maximum vybavenosti (Vmax) – je stanoveno z měrného ukazatele - 0,8 kW/byt,
pro stávající a nové podnikatelské aktivity (rozvoj rekreace) je uvažováno s příkonem
400 kW.
Vypočtené podílové maximum vybavenosti - Vmax je k roku cca 2025 následující:
Vmax = 655 x 0,8 + 600 = 1 124 kW
Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytově - komunální sféry,
včetně drobných podnikatelských aktivit. Při výpočtu transformačního výkonu (PTR VN/NN) je
uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu
při krytí odběrových maxim.
PDTS = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 3 449 kVA
Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro obec
Lučina zajistit do roku cca 2025 cca 3500 kVA transformačního výkonu. Přírůstek
transformačního výkonu pro novou výstavbu bytů, vybavenosti, podnikatelských aktivit
a předpokládaný rozvoj elektrizace stávajícího bytového fondu dosáhne okolo roku 2025
cca 600 kVA proti současnému stavu.
Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o cca 30 % nižší než potřebný transformační
výkon v úrovni TR VN/NN a bude pro bytově - komunální sféru a podnikatelské aktivity
dosahovat výše 2,5 MW.
Návrh řešení
Zakreslení tras sítí technické infrastruktury je schematické vzhledem k měřítku výkresů
a zachování čitelnosti. Trasy sítí a umístění trafostanic bude upřesněno při zpracování
podrobnější dokumentace. Změna umístění je možná v řádech desítek metrů.
Výroba elektrické energie – do roku cca 2025 se předpokládá rozšíření fotovoltaických
elektráren s výkonem 3 – 5 kW, instalovaných na objektech RD, příp. na objektech
vybavenosti.
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Nadřazená soustava ZVN a VVN – do roku cca 2025 se s výstavbou vedení těchto
kategorií ve správním území obce Lučina neuvažuje.
Distribuční soustava VN - potřebný příkon pro území obce Lučina bude zajištěn
z rozvodné soustavy 22 kV, odbočkou z linky VN 79, která je pro přenos potřebného příkonu
dostatečně dimenzována. Z důvodu nově navržené zástavby v západní části obce se pro
zlepšení využití území k zástavbě navrhují přeložky stávajícího nadzemního vedení
VN 22 kV, včetně napojení stávajících DTS 6862 a 6863 závěsným kabelem.
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 47 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, případnou
přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho,
kdo přeložku vyvolal.
Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení
a podnikatelské aktivity v řešeném území bude do roku cca 2025 zajištěn ze stávajících
distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplněny 4 novými DTS navrženými
v lokalitách s novou výstavbou (DTS N1 – 4).
Nové trafostanice DTS - N1-3 se navrhují jako venkovní, na jednoduchém betonovém
sloupu, s nadzemní přípojkou VN provedenou závěsným kabelem. Trafostanice DTS - N4 je
navržena jako betonová, kompaktní, pro umístění 1 transformátoru s výkonem do 630 kVA,
a přípojkou VN provedenou zemním kabelem.
Umístění nových trafostanic je situováno do míst s navrhovanou výstavbou, příp. do míst
s předpokládaným výskytem nedostatku transformačního výkonu, s možností posunu podle
místních podmínek v řádu desítek metrů.
Rozvodná síť NN – nová rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území řešena zásadně zemním kabelovým vedením.
Výhledově je možno lokální nedostatek příkonu v síti NN řešit posilovacím vývodem
z nejbližší trafostanice.
Vliv na životní prostředí
Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk DTS,
elektromagnetické pole vedení), k zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života,
zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranná pásma (OP) nadzemních vedení ZVN
400 kV, VN - 22 kV a distribučních trafostanic ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ochranné pásmo nadzemních vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany:
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
20 m (25 m)
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
12 m (15 m)
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace
7 m (10 m)
pro vodiče s izolací základní
2m
pro závěsná kabelová vedení
1m
Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností 1. energetického
zákona, tj. před rokem 1995.
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Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti:
u stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV 7 m od zařízení
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 – 52 kV 1 m od obestavění
Ochranná pásma vedení ZVN 400 kV a VVN 110 kV nejsou návrhem nové výstavby
dotčena. V řadě lokalit nové výstavby dojde k dotčení ochranného pásma nadzemního vedení
22 kV – VN 79. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací, v tomto
pásmu je nutno si vyžádat předchozí souhlas provozovatele tohoto zařízení - ČEZ Distribuce
a.s., Správa s rozvoj distribuční sítě ve Frýdku-Místku.

4.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
VTL plynovody a RS – vysokotlaká plynárenská zařízení nejsou ve správním území obce
Lučina provozována. Dodávka zemního plynu pro obec je zajištěna z regulační stanice plynu
(RS) VTL/STL Havířov – Životice (62 094) výkonem 10 000 m3 h-1.
Místní plynovodní síť - obec Lučina je v současné době plošně plynofikována
středotlakým rozvodem plynu. Zemní plyn je přiveden středotlakým plynovodem
DN 200/D 160 z RS VTL/STL Havířov – Životice. Do místní plynovodní sítě byl zemní plyn
vpuštěn v r. 1994. Z uvedeného páteřního plynovodu jsou dále napojeny místní plynovodní
sítě v obcích Albrechtice, Těrlicko, Soběšovice, Žermanice, Dolní Domaslavice a Horní
Bludovice.
Místní středotlaká plynovodní síť v obci Lučina je provozována v tlakové úrovni do
300 kPa, plynovodní řady jsou vybudovány z lPE trubek v profilech D 40 – 160 uložených
v zemi podél místních komunikací.
Z místní, středotlaké plynovodní sítě je v současné době napojeno cca 75 % bytů v RD,
a převážná část objektů vybavenosti. Zemní plyn se využívá pro vaření, přípravu teplé
užitkové vody (TUV) a u převážné části odběratelů také pro vytápění. Délka plynovodní sítě
dosahuje cca 13 km, roční odběr plynu není samostatně evidován.
Bilance potřeby zemního plynu
Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin obyvatelstvo a ostatní odběr.
Obyvatelstvo – roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou
stanoveny metodou specifických potřeb podle směrnice č. 17 Severomoravské
plynárenské a.s. Ostrava (obec do 2 000 obyvatel – 1,2 m3h-1 byt). Předpokládá se, že okolo
roku 2025 bude plynofikováno cca 90 % bytů, tj. cca 430 bytů v RD a část objektů druhého
bydlení. Bilančně se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu teplé vody (PTV)
a vytápění u všech plynofikovaných objektů.
Ostatní odběr – v této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti
a podnikatelských aktivit. Potřeba plynu je stanovena jako 25 % podíl hodinové potřeby
obyvatelstva. Pro blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou 30 m3 h-1, resp.
60 000 tis. m3 rok-1.
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Tab.: Bilance potřeby zemního plynu k roku 2025
Měrná potřeba plynu

Potřeba plynu

Druh odběru

[m3 h-1 ]

[m3 rok-1 ]

[m3 h-1]

[tis. m3rok-1]

Obyvatelstvo - byty
RD (vaření, otop, PTV) – 430 bytů

1,2

3 000

516

1 290

Druhé bydlení
60 objektů

0,50

1 000

30

60

140

280

50

100

736

1 730

Ostatní odběr
(25 % odběru obyvatelstva)
Rezerva
Odběr z místní sítě celkem

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že okolo r. 2025 je pro obec Lučina nutno
z místní sítě zajistit cca 1,73 mil. m3 zemního plynu, při koef. současnosti všech odběrů
Ks= 0,9 dosáhne zimní hodinové maximum hodnoty 660 m3h-1.
Návrh řešení
VTL plynovody a RS – s výstavbou těchto plynárenských zařízení ve správním území
obce Lučina do roku cca 2025 neuvažuje. Dodávka zemního plynu bude zajištěna ze stávající
RS VTL/STL Havířov – Životice s dostatečnou kapacitní rezervou.
Místní plynovodní síť - místní plynovodní síť je provedena jako středotlaká v tlakové
úrovni do 0,3 MPa. Středotlaký rozvod plynu je při menších profilech velmi pružný
a dovoluje při zachování navržených dimenzí provádět značné změny v jeho kapacitním
vytížení. Pro stávající a navrženou zástavbu bude rozšířena středotlaká plynovodní síť,
z trubek PE - těžká řada v profilu DN 63 a 50, v návaznosti na stávající středotlakou síť.
Celková konfigurace plynovodní sítě je zřejmá z grafické části dokumentace.
Nové uliční plynovody budou realizovány oprávněnou organizací v souladu pokládány
zásadně na veřejných neoplocených pozemcích, zejména do tělesa komunikací mimo
vozovku, do chodníků, zelených pásů a přidružených prostorů. Potrubí plynovodu bude
uloženo v zemi, ve výkopu s pískovým podsypem a označením žlutou výstražnou folií
s minimálním krytím 1 m.
Vedení inženýrských sítí podél místních komunikací v nových lokalitách výstavby se
doporučuje sdružovat do společné trasy v šířce 120 - 150 cm od hranice oplocení.

Vliv na životní prostředí
Plynárenská zařízení jsou uložena v zemi a svým provozem životní prostředí zásadně
neovlivní. K zajištění spolehlivého provozu, k zamezení nebo zmírnění účinků havárií
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranné
pásmo (OP) středotlakého plynovodu (STL) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
OP (vzdálenost od okraje potrubí)
STL plynovod
1m
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4.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Území obce Lučina leží podle ČSN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších venkovních teplot
v místě s oblastní výpočtovou teplotou tex = - 150 C a intenzivními větry. Pro tem = 130C
(tem - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období) je střední
venkovní teplota za otopné období tes = 3,80C, počet dnů otopného období je 236. Převážná
část obytného území se rozkládá v nadmořské výšce kolem 310 m.
Zvláště velké a velké spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 5 MW
nejsou na území Lučiny provozovány.
Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění
s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro
objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit. Významnějšími tepelnými zdroji v území jsou
kotelny ZŠ, MŠ a Obecního úřadu. Tepelná energie je zajišťována především spalováním
zemního plynu, částečně dřevní hmoty, elektrickým akumulačním vytápěním je vybaveno jen
několik rodinných domů.
Návrh řešení
Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním
vytápěním RD, objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro objekty bytových
domů a vybavenosti zůstane v následujících letech zachován. V palivo - energetické bilanci je
preferováno využití zemního plynu pro 90 % bytů, část objektů druhého bydlení (rodinné
rekreace), vybavenost a podnikatelské aktivity, s doplňkovou funkcí dostupných pevných
paliv, elektrické a solární energie.
Navržený výkon trafostanic umožní realizovat různé způsoby elektrického vytápění pro
5 % bytů v RD a části objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného
elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných
čerpadel.
Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat
s rozšířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii,
příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska
životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.
V ČR ročně dopadá kolmo na 1 m² cca 1 100 kWh solární energie.
Z hlediska hospodaření s ušlechtilými palivy a předpokládaném růstu jejich cen se pro
stavby RD doporučuje nízkoenergetické provedení obvodového pláště, střechy a oken tak, aby
měrná roční spotřeba tepelné energie na vytápění nepřekročila 45 kWh/m2 podlahové plochy.
Vliv na životní prostředí
Znečišťování ovzduší spalovacími procesy v bytově - komunálním hospodářství
a průmyslu způsobuje zatížení ovzduší cizorodými látkami s vážnými důsledky dlouhodobého
působení těchto látek na vyvolání řady rizikových onemocnění. Z hlediska ochrany životního
prostředí je využívání plynu a elektrické energie v obytném území pro vytápění ekonomicky
dostupnou možností jak výrazně současný stav zlepšit. Využitím ušlechtilých energií pro
vytápění bytů, veškeré vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit dojde k podstatnému
snížení pevných i plynných exhalací a polétavé prašnosti v topném období, přičemž odpadne
znečištění výfukovými plyny při rozvozu pevného paliva a odvozu popela. Výrazně se sníží
také nároky na skladování pevného domovního odpadu.
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4.9

SPOJE

4.9.1 TELEKOMUNIKACE
Obec Lučina telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny
(RSU) Lučina, jako součást telefonního obvodu (TO – 55) Moravskoslezský kraj.
Telefonní účastníci ve správním území obce Lučina jsou napojeni na digitální ústřednu
(RSU) Lučina prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), která je po celkové
rekonstrukci úložnými a závěsnými kabely v dobrém technickém stavu, včetně rezervy pro
další zákaznická napojení. Tato ústředna, jako základní prvek pevné telekomunikační sítě, je
napojena na řídící digitální hostitelskou ústřednu (HOST) Frýdek-Místek. Propojením HOST
Frýdek-Místek na vyšší síťovou úroveň (tranzitní a mezinárodní ústředny) je zajištěn styk se
14 TO v České republice a mezinárodní telefonní styk s cca 225 evropskými i zámořskými
státy.
Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica O2 Czech Republic a cca 10
dalších komerčních poskytovatelů komunikačních služeb na pevné, mobilní a bezdrátové síti
je v řešeném území zajišťován místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu
s dalšími službami jako je přenos dat, připojení k internetu a šíření televizních a rozhlasových
programů.
Návrh řešení
Předpokládá se, že okolo roku 2025 bude hustota telefonních stanic v území odpovídat
100 % telefonizovaných bytů s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru,
s požadavkem na připojení cca 620 telefonních účastníků. Tento údaj může být zásadně
ovlivněn vývojem cenových tarifů na pevných linkách a v mobilních sítích.
Podmínky pro rozvoj komunikačního provozu budou řešeny výběrem z aktuální nabídky
operátorů na pevné, bezdrátové a mobilní síti.
V případě pevné sítě Telefónica O2 bude nabídka telekomunikačních služeb řešena na
volné kapacitě digitální ústředny Lučina, s případným rozšířením na požadovanou potřebu,
bez nároku na nové plochy, spolu s postupným rozšířením účastnické přístupové sítě pro
navrhovanou zástavbu.
Rozšiřovat se bude také počet telefonních účastníků mobilní telefonní sítě, která je
významným konkurentem pevné sítě. V případě výstavby nových základnových stanic
operátorů mobilní sítě se doporučuje tato zařízení sdružovat na společné stožáry, příp.
výškové budovy.
Další rozvoj pevné sítě bude zaměřen především na proces zkvalitňování služeb, zejména
přístupu k INTERNETU jako zdroji informací, podobně jako budování veřejných datových
sítí s otevřeným přístupem.
K zajištění ochrany komunikačních zařízení je nutno respektovat ochranné pásmo
podzemních komunikačních vedení (1,5 m po stranách krajního vedení) ve smyslu zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně dalších předpisů.
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4.9.2 RADIOKOMUNIKACE
Tyto služby zahrnují šíření rozhlasových a televizních programů, včetně přenosu
meziměstských telefonních hovorů.
Rozhlasové vysílání - území Lučiny je pokryto rozhlasovým vysíláním v pásmech DV,
SV, a VKV.
Televizní vysílání – šíření televizních programů je zajišťováno z televizních vysílačů
Ostrava – Hošťálkovice, Frýdek-Místek – Lysá Hora, Třinec – Javorový vrch a Valašské
Meziřící – Radhošť.
Území je pokryto také pozemním digitálním signálem (DVB –T) z vysílače Ostrava
Hladnov – vodojem. Vysílání digitálního signálu DVB –T bude do roku cca 2025 přesunuto
na vysílače Ostrava – Hošťálkovice a Frýdek Místek – Lysá Hora.
Řada dalších českých televizních a rozhlasových programů, je dále šířena prostřednictvím
satelitního vysílání (DVB – S) v paketech Czechlink, UPC Direkt, Digi TV.
Mobilní telefonní síť - ve správním území obce Lučina jsou dostupné všechny služby
nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone.
Základnové stanice operátorů mobilních sítí (BTS) nejsou na území obce jsou provozovány.
Radioreléové spoje - tyto spoje jsou určeny pro přenos televizní a rozhlasové modulace
a přenos telefonních hovorů.
Území obce Lučina prochází radioreléové spoje Českých radiokomunikací a.s.,
v následujících trasách:
Hošťálkovice – Javorový vrch
Lysá Hora – Havířov (Těšínská)
Lysá Hora – Havířov (Merkur)
Ostrava – Javorový vrch
Trasy dálkové přenosové optické sítě a radioreléových spojů na území obce jsou zřejmé
z grafické části dokumentace. Návrhem ÚP nejsou tyto trasy dotčeny.
Pozn.

RSU – Remote Subscriber Unit (vzdálený účastnický blok)
BTS – Base Transceiver Station (základnová převodní stanice)

Územním plánem Lučina nejsou navrženy nové plochy pro stavby a zařízení
radiokomunikací.
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4.10 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
Obyvatelstvo (sociodemografické podmínky území) – zaměstnanost (hospodářské
podmínky území) a bydlení vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást
civilizačních hodnot území. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce
(přímo její prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci
a regionu. Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní poloha, obytné
prostředí včetně životního prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Právě rekreační
atraktivita obce – u vodní nádrže hraje zásadní roli i z hlediska její obytné funkce. Tyto
přírodní i antropogenní podmínky území se promítají do atraktivity bydlení, kterou velmi
dobře vyjadřuje úroveň cen bydlení - prodejnost nemovitostí pro bydlení v sídle, či dané
lokalitě. Zhodnocení rozvojových faktorů řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro
hodnocení a prognózu budoucího vývoje (koncepci rozvoje obce) během očekávaného období
platnosti územního plánu.
Hlavním cílem kapitoly je sestavení prognózy vývoje počtu obyvatel (včetně bilance
bydlení) v řešeném území ve střednědobém výhledu. Prognóza vychází z rozboru
demografických a širších podmínek řešeného území. Dále slouží především jako podklad pro
dimenzování technické a sociální infrastruktury a pro návrh nových ploch pro bydlení.
V případě řešeného území se projevují na jeho vývoji především:
•

Poloha obce mezi městy Frýdek-Místek, Havířov a Ostrava, v intenzivně využívaném
rekreačním území tvořeném Žermanickou přehradou, širším zázemím Beskyd.

•

Nepříznivým faktorem je značná úroveň nezaměstnanosti v širším regionu. V regionu se
však realizují záměry vzniku nových průmyslových zón (zejména strategické zóny kraje Nošovice, Ostrava-Hrabová, Třanovice, Český Těšín a další).

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel umožňuje lépe posoudit širší i demografické
předpoklady dalšího vývoje. Zásadní impuls pro vznik obce představovala výstavba
Žermanické přehradní nádrže. Po r. 1960 byl vykazován příznivý vývoj počtu obyvatel
pokračující s menšími výkyvy až do současnosti. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel je patrný
z následující tabulky.
Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci
s
rok
obyvatel

k

1869
0

u

t
1900
0

e

č

n

1930
0

o

s t
1950
0

prognóza
1961
979

1970
968

1980
1 062

1991
1 142

2001
1 139

2010* 2025
1 224 cca 1 350

* podle sdělení obce
Počet trvale bydlících obyvatel v obci Lučina byl na začátku roku r. 2009 – 1 195 (podle
údajů Českého statistického úřadu), podle údajů obce 1224 obyvatel na začátku roku 2010.
Vývoj po r. 2001 je příznivý, zejména v posledních letech ve srovnání s vývojem v okolních
velkých městech. Příčinou růstu počtu obyvatel je především kladné saldo migrace, vývoj
přirozenou měnou obyvatel je proměnlivý.
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Věková struktura obyvatel řešeného území je podprůměrná a dlouhodobě se zhoršuje
podobně jak na naprosté většině území ČR. Podíl předproduktivní věkové skupiny (0-14let)
byl 15,8 % (r. 2001), při srovnatelném průměru okresu Frýdek-Místek 17,3 %. Podíl obyvatel
nad 60 let byl ve stejném období 18,9 %, tj. vyšší než průměr okresu i ČR. Tyto skutečnosti
nepříznivě ovlivňují další možnosti růstu počtu obyvatel přirozenou měrou. Z dlouhodobého
hlediska je v řešeném území reálné uvažovat s dalším růstem podílu osob v poproduktivním
věku a poklesem, či krátkodoběji stagnací podílu dětí. Nároky na sociálně zdravotní služby
budou stoupat a potřeba kapacit škol bude stagnovat i při eventuálním růstu počtu obyvatel
obce. Příznivou skutečností je poměrně dobrá sociální soudržnost obyvatel území, i přes
vznik obce v poměrně nedávné minulosti.
Tab.: Věková struktura obyvatel
Celkem
územní jednotka
Česká republika
Frýdek-Místek
řešené území

věková skupina
0 - 14

10 230 060 1 654 862

věková skupina

podíl 0-14

nad 60

nezjištěno

průměrný
věk

podíl 60+

16,2 %

1 883 783

18,4 %

3 483

39

226 818

39208

17,3 %

40 247

17,7 %

25

38

1 139

180

15,8 %

215

18,9 %

0

39

(zdroj: ČSÚ, SLDB, r. 2001)
Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatel v obci je do značné míry ovlivněna impulsy, které
jsou obtížně odhadnutelné (investice v širším regionu). Migrace obyvatel bude mít
rozhodující důsledky pro další vývoj obce. Během období platnosti územního plánu je možno
očekávat růst počtu obyvatel v obci až na cca 1350 obyvatel do r. 2025. V úvahu jsou vzaty
jak vlastní rozvojové možnosti řešeného území (atraktivní rekreační, částečně příměstskou
polohu a zájem o bydlení), tak především širší podmínky regionu (rozvoj průmyslové zóny
Nošovice a dalších).
Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2025 je podmíněn zejména zvyšováním
atraktivity vlastního bydlení v obci (zlepšením obytného prostředí, rozšířením vybavenosti
a využitím územních a rekreačních předpokladů rozvoje obce).
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4.11 BYDLENÍ
V roce 2010 je v řešeném území celkem cca 470 bytů, z toho cca 420 trvale obydlených.
Podle výsledků sčítání (r. 2001) zde bylo 384 trvale obydlených bytů, naprostá většina
v rodinných domech. Počet neobydlených bytů – 49 (r. 2001) byl značný, odpovídající
způsobu zástavby, velikosti a rekreační funkci sídla. V r. 1991 bylo v obci vykazováno - 120
objektů rekreace (rekreačních chat), podle sdělení obce je jejich počet cca 130. K druhému
bydlení (zahrnující v sobě i rekreační bydlení) je využívána i část formálně neobydlených
bytů podobně jako v jiných obcích (byty nejsou vyjmuty z bytového fondu). Celkový rozsah
druhého bydlení je v současnosti cca 170 jednotek.
Tab.: Bytový fond
byty
celkem

Česká republika

trvale obydlené byty, z toho:
Celkem

4 366 293 3 827 678

okr. Frýdek-Místek
řešené území

neobydlené byty

v rodinných

v bytových

domech

domech

celkem

%

k rekreaci

1 632 131

2 160 730

538 615

12,3

175 225

88 297

79 383

36 174

42 740

8 914

10,1

2 545

433

384

357

23

49

11,3

8

(zdroj: ČSÚ, SLDB, r. 2001)

V období 1991-2001 bylo v obci získáno cca 40 nových bytů, intenzita nové bytové
výstavby byla značná (zejména s ohledem na nízkou průměrnou intenzitu nové bytové
výstavby v Moravskoslezském kraji). V posledních letech bylo v obci realizováno cca 2-5
nových bytů ročně. Bytový fond v obci je nadprůměrně kvalitní, dobře napojený na sítě
(vodovod 99 % objektů, většina bytů je napojeno na plyn i kanalizaci). Obec je velmi
atraktivní z hlediska bydlení.
Tab.: Věková struktura trvale obydlených bytů
celkem
ČR
okr. Frýdek-Místek
řešené území

3 827 678
79 383
384

byty postavené v období
1946 - 1980
1980 - 1991
abs.
%
abs.
%
1 868 940
48,8
627 486
16,4
49 760
62,7
12 720
16,0
260
68,0
57
15,0

1991 - 2001
abs.
%
313 769
8,2
6 167
7,8
40
10,0

Pro řešené území (s ohledem na jeho širší podmínky) je možno reálně uvažovat:
1) S odpadem cca 10 - 15 bytů do r. 2025 (ve všech formách, především přeměnou na druhé
bydlení - demolice budou tvořit pouze malou část odpadu), tj. s poměrně nízkou intenzitou
odpadu 0,2 - 0,3 % ročně z celkového výchozího počtu bytů. Nízká intenzita odpadu bytů
(ve srovnání s minulostí) pramení z růstu nákladů na bydlení a lepší údržby.
2) S potřebou cca 20 bytů pro zlepšení úrovně bydlení do roku 2025. Především pokrytí
nároků vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti domácnosti, což bude
představovat největší část z celkové potřeby nových bytů. Tato potřeba, však nemusí být
plně uspokojena, je možné očekávat i mírný růst soužití domácností. Soužití domácností
nelze ve vesnickém území považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho přirozené
míry je problematické. V řešeném území existuje značná sociální soudržnost rodin
a soužití domácností je i integrujícím faktorem rodin, omezující následnou potřebu
sociálně zdravotních služeb.
3) Pro přírůstek počtu trvale bydlících obyvatel je možno uvažovat s realizací cca 30 - 50 bytů
do r. 2025. Odhad je poměrně obtížný, nelze vyloučit ani zájem hromadných komerčních
investorů o lokalizaci nové bytové výstavby v obci.
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Odhadovaný počet nově získaných bytů v řešeném území (po redukci na úroveň
koupěschopné poptávky), ale současně se zohledněním širší poptávky je cca 60 - 80 nových
bytů v období do r. 2025. U malé části (asi 10 bytů) je možno předpokládat jejich získání bez
nároku na nové plochy (vymezené územním plánem jako návrhové), tj. formou - nástavby,
přístavby, změny využití budov, v zahradách, v prolukách v zástavbě apod. Současně však pro
přiměřené fungování trhu s pozemky je potřeba zabezpečit převahu nabídky pozemků nad
očekávanou poptávkou o 50 % - 100%. Ne všechny pozemky, které územní plán navrhuje
k zástavbě, budou takto využitelné, ať už z důvodů majetkoprávních či jiných, tj. v době
zpracování územního plánu neznámých faktorů.
Tab. Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů v řešeném území
obec-část obce
rok
řešené území

obec-část obce
řešené území
řešené území

obyvatel
2010
1224

v bytových
domech
(BD)
(0)
0

bytů
2025
1350

2010
420

nových bytů do r. 2025
v rodinných
plocha [ha]
domech
BD
RD
(RD)
(60)
0
12,0
70
0
0

úbytek bytů
do r. 2025
15

2025
475

druhé bydlení
obytných jednotek
r. 2009
r. 2025
170

180

Údaje v závorkách odpovídají očekávanému počtu bytů realizovaných na nových plochách
vymezených v územním plánu obce jako návrhové. V obci je 20 bytů v domech s charakterem
zástavby bytových domů, jejich počet zůstane zachován, nové bytové domy nejsou
navrhovány.
V obci Lučina tedy předpokládáme na vymezených zastavitelných plochách realizaci cca
60 bytů převážně v rodinných domech do roku 2025. Přibližně 15 % bytů může bez nároků na
nové plochy vymezené v územním plánu, a to formou přístaveb a nástaveb stávajících
objektů, případně výstavbou na zahradách, zahrnutých v územním plánu mezi stávající plochy
smíšené obytné.
Rozsah a kapacita nově navržených ploch v územním plánu by však měla být o 50 % až
100 % vyšší než je předpokládaný rozsah nové výstavby. Z těchto údajů vyplývá, že je
vhodné vymezit plochy pro až 120 bytů. Důvodem je efektivní fungování trhu s pozemky,
kdy je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se
vytváří převis nabídky sloužící regulaci cen pozemků.
Plochy určené pro rozvoj obytné výstavby - navržené zastavitelné plochy smíšené obytné
(SO) mají celkovou rozlohu 61,85 ha. Pro výstavbu bytů bude využito cca 70 % ploch, tj.
43,29 ha, což umožní výstavbu 216 RD při průměrné výměře 2000 m2/RD. Převis nabídky
ploch odpovídá cca 260 %.
Na 30 % vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných je předpokládaná realizace
dalších staveb souvisejících s těmito funkčními plochami, tj. zařízení občanského vybavení
včetně maloplošných a dětských hřišť, zeleně na veřejných prostranstvích, služeb apod.
Součástí těchto ploch budou také plochy pro dopravní obsluhu jednotlivých lokalit, chodníky,
atd. Využití části ploch bude omezeno ochrannými pásmy sítí technické infrastruktury. Dále
je nutno vzít na vědomí, že část ploch nebude zastavěna z důvodu vlastnických vztahů.
Vysoký zájem o plochy určené pro obytnou zástavbu je způsoben atraktivitou území,
poměrně kvalitním životním prostředím a také poměrně blízkou vzdálenosti větších měst jako
je Havířov, Frýdek-Místek nebo Ostrava.
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4.12 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
Obec Lučina je z hlediska širších vztahů i samotnými občany obce vnímána jako obec
s významnou funkcí rekreační.
V r. 1991 bylo v obci vykazováno, na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů,
120 objektů rodinné rekreace (rekreačních chat). Novější data nejsou centrálně sledována.
K druhému bydlení (zahrnující v sobě i rekreační bydlení) je využívána značná část formálně
neobydlených bytů podobně jako v jiných obcích (byty nejsou vyjmuty z bytového fondu).
Celkový rozsah druhého bydlení je v současnosti odhadován na cca 170 jednotek.
K rekreaci jsou využívány zpravidla i zahrádkářské chaty upravené k letnímu pobytu, tyto
však nejsou do uvedené bilance započítány. Lze předpokládat, že v následujících let dojde
k dalším převodům některých staveb z trvale obydlených do rekreačních, ale může nastat
i situace opačná, že bude požadováno, aby objekty rekreační sloužily k trvalému bydlení.
U těchto staveb je pak nutno posuzovat, zda je zde vybudován vhodný příjezd, lze zajistit
zásobování pitnou vodou, likvidaci odpadních vod zákonným způsobem, odvoz odpadů apod.
Většina rekreačních objektů je v dobrém stavebním stavu.
Nadmístní význam má rekreační využívání přehrady Žermanice. V blízkosti přehrady se
nachází kemp s plážemi a dále se zde nachází několik rekreačních středisek, které v současné
době nejsou plně funkční, ale do budoucna by měly sloužit opět rekreačním účelům.
V severní části se nachází jezdecký areál s možností vyjížděk na koních.
Má-li obec mít charakter rekreační obce a má-li být podpořen cestovní ruch, je nezbytné,
aby zde byly možnosti celoročního rekreačního vyžití.
Rekreační atraktivitu obce podporuje také návrh plochy prostranství veřejného – lesní
parky v souvislé zástavbě obce a v blízkosti přehrady. Kromě odpočinkových ploch by zde
bylo vhodné realizovat atrakce pro sportovce i pro rodiny s dětmi, např. fit stezky, skluzavky,
prolézačky apod.
Tato mírně zvlněná krajina je vhodná pro cyklistiku a pěší turistiku.
Obci Lučinou jsou vedeny tři turistické stezky červená, zelená a modrá. (viz kap. 4.6.2
Provoz chodců a cyklistů).
Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro
cykloturistiku jsou v řešeném území vyznačeny čtyři stabilizované cyklistické trasy. Jedná se
o cyklotrasu č. 6005 (Frýdek–Místek – Sedliště – Žermanice – Dobrá – Frýdek–Místek),
č. 6099 (Horní Bludovice – Žermanice, přehrada), č. 6163 (Lučina – Dolní Domaslavice)
a č. 6174 (Záguří – Soběšovice – Nošovice – Vyšní Lhoty, Oblesky). Všechny trasy jsou
vedeny po silnicích III/4737, III/4735A a po místních komunikacích.
Územním plánem Lučina je v řešeném území navržena okružní cyklistická trasa kolem
vodní nádrže Žermanice a nové úseky cyklistických tras, které většinou propojují trasy
stávající a navržené.
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4.13 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách – hospodářské podmínky jsou obvykle
základním faktorem rozvoje sídel s nemalými důsledky i do sociální oblasti (soudržnosti
obyvatel území). Územní plán je vnímá zejména plošně (z hlediska lokalizace ploch pro
podnikání) a komplexně – především skrze nepřímé ukazatele nezaměstnanosti obyvatel
a mzdové úrovně (koupěschopné poptávky v regionu promítající se např.do intenzity nové
bytové výstavby).
Právě služby jsou hlavním zdrojem pracovních míst v území ve vesnickém území, zatímco
tradiční průmysl i přes svou pokračující plošnou expanzi vykazuje dlouhodobý relativní
mnohdy i absolutní úbytek zaměstnanosti. V řešeném území – v návaznosti na jeho rekreační
předpoklady budou mít zásadní význam.
Posouzení plošné přiměřenosti stávajících podnikatelských-průmyslových areálů je
v současnosti velmi omezené, jakákoliv měřítka obzvláště pro malé obce chybí. Základní
podmínky fungování podnikatelských nemovitostí však vedou v ČR k obecnému závěru
o přetrvávajícím extenzivním využívání ploch (chybějící zdanění stavebních pozemků
odvozené z poskytovaných užitků obcemi a hodnoty nemovitostí, externalit). Tato situace
vede k nadměrným požadavkům výstavby nových podnikatelských areálů, zejména na
„zelených“ plochách. V případě řešeného území je výraznější expanze ploch pro podnikání
limitována potřebami ochrany rekreačního potenciálu a ochrany přírody.
Tab. Ekonomická aktivita obyvatel
ekonomicky
aktivní –
(EA)

Česká republika
okr. Frýdek-Místek

podíl
EA
v%

nezaměstnaní míra
EA v zem.
nezaměstnanosti

525 3400

51

486 937

9,3 %

230 475

110 003

48

14 953

13,6 %

540

47

63

11,7 %

řešené území

podíl
EA
v zem.

vyjíždějící
za prací

podíl
vyjíždějících

4,4 % 2 248 404

22 %

3 557

3,2 %

50 398

46 %

23

4,3 %

374

69 %

(zdroj: ČSÚ, SLDB, r. 2001)

Údaje z roku 2001 uváděly 540 ekonomicky aktivních obyvatel v obci, přičemž za prací
vyjíždělo 374 obyvatel. Počet pracovních míst v řešeném území je cca 200, a to především
v drobném a středním podnikání, službách. Obyvatelé obce vyjíždějí za prací především do
Frýdku-Místku, Ostravy, v menší míře např. do Nošovic, Dobré a okolních obcí.
Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2008, zdroj ČSÚ): celkem 266, z toho:
Podnikatelé - fyzické osoby - 202
Samostatně hospodařící rolníci - 7
Svobodná povolání - 19
Subjekty s 1 - 9 zaměstnanci - 27
Subjekty s 10 - 49 zaměstnanci - 6
Subjekty s 50 - 249 zaměstnanci - 2
Vysoká míra nezaměstnanosti v okrese (regionu), ale i v obci (míra nezaměstnanosti
v únoru 2010 byla 11,5 %, v obci bylo 62 dosažitelných uchazečů o práci) je omezujícím
faktorem dlouhodobého rozvoje řešeného území. Okres Frýdek-Místek patří z hlediska
dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům v rámci bývalého
Severomoravského kraje, nadprůměrně při srovnání celé České republiky. Celý okres je
zařazen mezi regiony se soustředěnou podporou státu – strukturálně postižené regiony.
Problémy umocňuje i nepříznivý vývoj mzdové úrovně okresu Frýdek-Místek po r. 1990.
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Řešení hospodářských problémů je v rámci systému územního plánování omezené. Návrh
územního plánu prověřil a navrhnul posílení nabídky ploch pro podnikání, zlepšení technické
infrastruktury, ale i zlepšil stabilizací funkčního využití ploch, vše s ohledem na zachování
obytné a rekreační atraktivity obce. Přitom však nelze zapomenout ani na hledání dalších
možností intenzifikace využití stávajících ploch pro podnikání. Je nutno přihlédnout k širším
podmínkám regionu (vzniku podnikatelských zón v regionu, které nabídku pracovních
příležitostí posilují).

4.13.1 VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ
Organizace zemědělské výroby
Stáj Mustang s.r.o. - v obci má tato společnost:
Sídlo společnosti – administrativní budova, garáže, sklady sena a slámy, stáj pro
21 jezdeckých koní.
Jezdecký areál – plocha pro jízdárnu a oplocené pastviny, jezdecká hala a stáj pro
25 jezdeckých koní.
Vzhledem k nízkému počtu hospodářských zvířat ochranné pásmo není navrženo. Případné
ochranné pásmo by nepřesahovalo plochu areálu.
Zemědělská společnost s.r.o. Bruzovice – celkem obhospodařuje 1380 ha zemědělských
pozemků. Z toho v řešeném území 60 ha. V řešeném území má společnost jen rostlinnou
výrobu. V rostlinné výrobě je společnost zaměřena na obiloviny, pícniny a technické plodiny
– řepku a len.
Část zemědělských pozemků obhospodařují soukromí vlastníci – jen menší výměry.

4.13.2 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ
V území obce Lučina není žádný areál s průmyslovou výrobou. Podnikatelské aktivity
z oblasti služeb, drobné výroby apod., jsou rozmístěny většinou mezi souvislou zástavbou
a jsou převážně provozovány v dílnách u rodinných domů. Jedná se např. o pokrývačské
a klempířské služby, elektroinstalační činnost, autoservis a další. Ve správním území obce
Lučina se nevyskytují výrobní areály větších firem.
Stávající plochy výroby a skladování (VS) jsou ve správním území obce Lučina územním
plánem respektovány. Zastavitelná plocha výroby a skladování (Z6) je navržena v severní
části správního území obce. Dopravní napojení plochy Z6 bude podrobně řešené v rámci
územního řízení. Druhá plocha výroby a skladování (Z34) je navržena v centrální části obce
v návaznosti na plochu ČOV za účelem vybudování sběrného dvora.
Podnikatelské aktivity bez negativních vlivů na pohodu bydlení a životní prostředí je
možné provozovat v plochách obytných smíšených v souladu s podmínkami stanovenými
v textové části návrhu ÚP oddíle F.
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4.14 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Stávající zařízení občanského vybavení jsou ponechány beze změn. Jako samostatné
plochy občanského vybavení (OV) jsou vymezeny ÚP Lučina v k. ú. Lučina plochy areálů
mateřské školy, základní školy (1 – 5 tř.), obecního úřadu, knihovny a nebo pošty, požární
zbrojnice. V plochách občanského vybavení jsou také situována zařízení a stavby s funkcí
ubytovací kolem vodní nádrže Žermanice. Ostatní plochy zařízení občanského vybavení,
např. prodejny, stravovací zařízení apod. jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných.
Územním plánem jsou navrženy dvě zastavitelné plochy občanského vybavení (OV) bez
bližšího určení v centrální části v blízkosti Žermanické přehrady a jedna v severní části
správního území obce Lučina.
Dále jsou ÚP Lučina vymezeny plochy občanského vybavení – sportovních zařízení (OS),
a to sportovní areál v blízkosti kempu, který je vymezen jako plocha občanského vybavení
(OV) a v severní části obce jezdecký areál. Nová plocha občanského vybavení – sportovních
zařízení (OS) je vymezena pro areál volného času v centrální části obce Lučina.
Nové stavby a zařízení občanské vybavenosti, včetně maloplošných a dětských hřišť,
mohou být realizovány v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití stanovenými v textové části A. návrhu územního plánu, v oddíle F.
V souladu s těmito podmínkami může být také změněn účel využívaní stávajících zařízení
a staveb. V případě realizace nového zařízení občanské vybavenosti musí být zabezpečen
v rámci vlastního pozemku dostatek parkovacích míst, nebo musí být tato místa zajištěna
s ohledem na organizaci okolní zástavby, veřejných prostranství a zeleně na veřejných
prostranstvích.
4.15 KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH PLOCH
Obec Lučinu je nutno vnímat jako rozvíjející se sídlo do značné míry ovlivněné především
vazbou na blízká města Frýdek-Místek, Havířov a Ostravu. Převažujícími funkcemi řešeného
území jsou funkce obytná, rekreační. Funkce obslužná je funkci doplňkovou.
Řešené území tvoří součást správního obvodu ORP Frýdek-Místek. Rozvojové možnosti
jsou podmíněny zejména skutečnostmi, že na části území obce se projevují suburbanizační
tendence.
Z hlediska rozvoje obce jsou hlavními prioritami:
- dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu;
- nabídka ploch pro volnočasové aktivity pro trvale bydlící obyvatele obce, rekreanty
i návštěvníky obce;
- stanovení podmínek pro využívání ploch v území, které umožnění rozvoj pracovních míst,
převážně s vazbou na cestovní ruch v obci (oblast služeb);
- podpora rozvoje dopravní a technické infrastruktury s ohledem na stávající zástavbu
a vymezené zastavitelné plochy;
- zlepšování kvality životního a obytného prostředí s důrazem na ochranu čistoty vod
a ovzduší.
Navržená urbanistická koncepce navazuje na stavební vývoj obce, stávající urbanistickou
strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a rozvíjí ji do nových ploch.
-

Při návrhu koncepce rozvoje obce bylo vycházeno z následujících zásad:
jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území;
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-

je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu – plochy smíšené
obytné;
jsou navrženy plochy pro rozvoj zařízení občanského vybavení;
jsou navrženy plochy pro rozvoj smíšené výroby a skladování;
je navrženo odstranění dopravních závad na komunikační síti a doplnění sítě komunikací
pro navržené zastavitelné plochy;
je navrženo odstranění nedostatků ve vybavení území technickou infrastrukturou
a rozšíření sítí technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy.

Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné (SO),
určené pro pozemky staveb pro bydlení, rodinnou rekreaci, občanského vybavení, pozemky
prostranství veřejných, související dopravní a technickou infrastrukturu. Přípustná je nerušící
výroba a služby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Stávající zařízení občanského vybavení zůstávají beze změny, nové plochy občanského
vybavení (OV) jsou navrženy dvě. Jedna plocha je vymezena v centrální části v blízkosti
Žermanické přehrady a jedna v severní části správního území obce Lučina.
Sportovní areál v centrální části obce zůstává územně beze změny. Nová plocha
občanského vybavení - sportovních zařízení (OS) je navržena v blízkosti Žermanické
přehrady u stávající čistírny odpadních vod.
Stávající areály výroby zůstávají územně beze změny. Pro rozvoj výroby a skladování
(VS) jsou navrženy plochy v návaznosti na stávající výrobní areál situovaný v severní části
správního území obce Lučina a jedna plocha malého rozsahu v centální část území obce,
v návaznosti na plochu stávající ČOV.
Dále jsou vymezeny plochy prostranství veřejných – lesních parků (PV-L) za účelem
rozvoje volnočasových aktivit a zvýšení atraktivity území.
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Územním plánem jsou vymezeny stabilizované a navržené plochy s rozdílným způsobem
využití, pro které jsou stanoveny podmínky jejich využívání, které jsou uvedeny v oddíle
F. textové části A. Územního plánu Lučina. Tyto podmínky je nutno při rozhodování o využití
ploch, o lokalizaci objektů, zařízení, areálů a činností na jednotlivých pozemcích respektovat.
Dále je nutno při rozhodování o využití ploch respektovat limity využití území, kterými může
být využití ploch omezeno.
Stanovení podmínek je rozděleno na:
- obecné podmínky platné pro celé správní území obce bez ohledu na rozdílný způsob
využití ploch
- podrobné podmínky platné pro plochy s rozdílným způsobem využití, a to plochy
stabilizované a plochy navržené ke změně využití území (zastavitelné plochy) jsou
uvedeny v tabulkách s rozlišením na využití hlavní, přípustné a nepřípustné s uvedením
staveb, zařízení nebo činností:
- využití hlavní stanovuje stávající nebo požadovaný převažující způsob využívání
plochy
- využití přípustné stanovuje jaký doplňkový způsob využití plochy se připouští,
aniž by byl narušen nebo znemožněn hlavní způsob využití plochy
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- využití nepřípustné stanovuje nepřípustné využívání ploch s ohledem na hlavní
a přípustné využívání plochy (tj. stavby, zařízení a činnosti neslučitelné
s hlavním a přípustným využíváním plochy)
- podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využitím (dle
§ 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.), na základě převažujícího
využívání území stávajícího a požadovaných změn využívání území:
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy rekreace rodinné (RR)
Plochy občanského vybavení (OV)
Plochy občanského vybavení - sportovních zařízení (OS)
Plochy zemědělské - zahrady (ZZ)
Plochy výroby a skladování (VS)
Plochy prostranství veřejných – lesních parků (PV - L)
Plochy smíšené nezastavěné (SN)
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy lesní (L)
Plochy zemědělské (Z)
Plochy vodní a vodohospodářské (VV)
Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)
Vzhledem ke specifickým podmínkám a charakteru řešeného území jsou ÚP Lučina
stanoveny podmínky také pro plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až
§ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to pro plochy komunikací a komunikačních prostorů (K).
Jedná se o plochy místních a účelových komunikací včetně komunikací pro pěší
a případně cyklisty vymezené jak v zastavěném území, tak ve volné krajině. Jedná o plochy
veřejně přístupné 24 hodin denně, které však nemají ve vymezeném rozsahu výlučný
charakter veřejných prostranství. S ohledem na charakter zástavby řešeného území nebylo
účelné členit tyto plochy dále na plochy veřejných prostranství v zastavěném území a plochy
dopravní infrastruktury ve volné krajině.
- plochy specifické – smíšené nezastavěné (XSN)
Jedná se o břehové porosty vodní nádrže Žermanice včetně zatravnění a plochy využívané
jako pláže. U těchto ploch je nutno při umísťování staveb a zařízení respektovat maximální
hladinu vodní nádrže Žermanice.
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5. INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
5.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Návrh řešení Územního plánu Lučina je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí dle
§ 10a až § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů v rámci samostatné zakázky (zpracovatel Aquatest
a.s., Praha, červenec 2010 , úprava říjen 2011).
Toto posouzení je zpracováno jako samostatný elaborát, který je částí C. Územního plánu
Lučina.

5.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000
Návrh řešení Územního plánu Lučina není vyhodnocen z hlediska vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i.. Vzhledem k tomu, že toto vyhodnocení nebylo
schváleným Zadáním pro územní plán Lučina požadováno.

5.3

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ
PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADECH

Územně analytické podklady pro SO ORP Frýdek-Místek byly zpracovány v roce 2008,
v roce 2010 byla zpracovávána jejich aktualizace.
Plochy výroby
Stávající plochy výroby a skladování (VS) zůstávají územně beze změny. Jedna
zastavitelná plocha s touto funkcí je navržena v severozápadní části správního území obce.
Návrhem nové plochy je umožněna především realizace služeb v území, drobné výroby
a skladování. Tímto jsou také vytvořeny předpoklady pro zvýšení počtu pracovních míst, a
tím ke zlepšení ekonomického potenciálu obce a posílení hospodářského pilíře.
Druhá plocha výroby a skladování je vymezena za účelem zřízením sběrného dvora na území
obce nad čističkou odpadních vod.
Plochy občanského vybavení
Rozvoj občanského vybavení je možný v souladu s hlavním a přípustným využitím
jednotlivých funkčních ploch. Stávající plochy občanského vybavení jsou respektovány.
Zastavitelné plochy pro občanské vybavení - veřejnou infrastrukturu (OV) jsou vymezeny
dvě. Dále jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení – sportovních zařízení (OS)
a jedna zastavitelná plocha s touto funkcí.
Návrhem nových ploch pro realizaci zařízení občanského vybavení se zlepší nabídka
služeb pro obyvatele, dojde také ke zvýšení počtu pracovních míst. Tím dojde ke zlepšení
ekonomického potenciálu obce, posílení hospodářského pilíře a zlepšení soudržnosti obyvatel.
Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
nejsou Územním plánem Lučina navrženy.
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Územní systém ekologické stability
Ve správním území obce Lučina nejsou vymezeny prvky ÚSES.
Technologický objekt zásobování vodou
Zdroje OOV a akumulace pitné zajištěná ve stávajících vodojemech situovaných mimo
správní území obce Lučina je dostačující.
Vodovodní síť
Pro zajištění zásobování pitnou vodou se navrhuje rozšíření vodovodní sítě pro navržené
zastavitelné plochy.
Návrhem nových vodovodních řadů jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění zásobování
pitnou vodou pro převážnou část obyvatel a rekreantů.
Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod
Technologické objekty budou realizovány na stávající nebo navržené kanalizační síti za
účelem kvalitního fungování kanalizace. Jedná se např. o čerpací stanice apod.
Návrhem zařízení na kanalizačních řadech je podporována funkčnost kanalizace, a tím
ochrana čistoty vod v území a likvidace odpadních vod zákonným způsobem.
Síť kanalizačních stok
V obci Lučina je vybudována jednotná stoková síť, na kterou je napojeno cca 65 %
stávající obytné zástavby. Zbývající část obce není důsledně odkanalizována. Likvidace
splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo
u zdroje. Pro odkanalizování této stávající zástavby a zastavitelných ploch je navrženo
rozšíření stávající kanalizační sítě. Odkanalizovaní stávající zástavby a zastavitelných ploch
v okrajových částech obce se i nadále předpokládá individuálním způsobem.
Návrhem nových kanalizačních řadů je podporována ochrany čistoty vod v území
a likvidace odpadních vod zákonným způsobem.
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy
Návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území nepředpokládá skokový růst výkonu
ani spotřeby elektrické energie. Potřebný příkon pro řešené území bude zajištěn v napěťové
hladině 22 kV, odbočkou ze stávajících linky VN 79. Potřebný transformační výkon bude
zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic, které budou doplněny 4 novými DTS.
Vedení plynovodu
Plynárenská zařízení VTL se v řešeném území nenavrhují.
Místní plynovodní středotlaká síť bude rozšířena do lokalit s navrženou výstavbou.
Návrhem rozšíření plynofikace jsou vytvořeny předpoklady pro zajištění ekologického
způsobu vytápění a tím také zlepšení čistoty ovzduší.
Skládky
Územním plánem nejsou na území obce Lučina vymezeny plochy pro případné
vybudování skládek.
Silnice, místní a účelové
Pro obsluhu navržených zastavitelných ploch se navrhuje doplnění a úpravy sítě místních
komunikací.
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Návrhem nových místních komunikací v potřebných parametrech bude zajištěna dopravní
obsluha navržených zastavitelných ploch. Realizace nezbytné dopravní infrastruktury je
přípustná ve všech plochách pokud tyto stavby nebudou nesnižovat kvalitu životního prostředí
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, aniž jsou plochy pro tuto
infrastrukturu přímo vymezeny územním plánem.
Cyklostezky, cyklotrasy, turistické trasy
Stávající síť turistických a cykloturistických tras je v území zachována. Územním plánem
je navržena nová okružní cykloturistická trasa, která je vedena kolem vodní nádrže Žermanice
a několik nových úseků cykloturistických tras, které vesměs propojují trasy stávající
a navržené.
Zachováním a doplněním cyklotras a stezek pro chodce se zvýší bezpečnost cyklistů
a chodců a zároveň se zlepší prostupnost krajiny.

5.4

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK,
SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ

5.4.1 VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Územním plánem nelze zásadním způsobem zlepšit kvalitu ovzduší v řešeném území,
protože zdroje znečištění se z velké části nacházejí mimo ně (Ostrava, Karviná, Dětmarovice
apod.), lze však alespoň omezit místní vlivy.
Opatření na ochranu obyvatel před místními negativními vlivy znečištění ovzduší a vod
jsou územním plánem řešena takto:
Lokality určené pro novou obytnou výstavbu jsou navrženy v provětrávaných lokalitách.
Nejsou navrženy žádné rozvojové plochy umožňující vznik průmyslových provozů.
Podmínky pro využití ploch nepřipouštějí umístění zdrojů znečištění ovzduší.
Opatření na zlepšení čistoty vod jsou orientována především na napojení co největší části
zástavby na kanalizaci. Individuální likvidace odpadních vod je možná pouze u ploch, které
nelze napojit na stávající nebo plánovanou kanalizaci zakončenou na ČOV.
Je navrženo rozšíření plynofikace a v palivo – energetické bilanci se preferuje využití
zemního plynu, případně elektrické energie.
Opatření pro dostatečný rozvoj občanské vybavenosti:
V případě rychlého rozvoje zástavby na zastavitelných plochách smíšených obytných (SO)
lze realizovat zařízení občanské vybavenosti v těchto plochách, aniž jsou vymezeny
v územním plánu jako plochy občanského vybavení.
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5.4.2 VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Územním plánem je vymezeno zastavěné území a zastavitelné plochy v rámci kterých
může být realizována nová výstavba v souladu s podmínkami stanovenými pro využívání
těchto ploch. Tímto bude stabilizována volná (neurbanizovaná) krajina, kde již nebude možno
realizovat rozptýlenou výstavbu.
Navržené zastavitelné plochy nejsou v kolizi se zájmy ochrany přírody a neohrozí
atraktivitu bydlení.
Územním plánem nejsou navrženy zastavitelné plochy pro rekreaci rodinnou
(individuální), stávající plochy jsou však respektovány.
Návrhem přesně tras obslužných komunikací včetně stanovených šířkových parametrů
bude zajištěna dopravní obsluha zastavitelných ploch, čímž se předejde budoucím problémům
se zajištěním zimní údržby komunikací, zajištěním odvozu odpadů apod.

5.4.3 VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO
ÚZEMÍ
Územním plánem jsou navrženy především zastavitelné plochy smíšené obytné (SO)
s hlavní funkcí bydlení. Rozsah těchto zastavitelných ploch je však vymezen s výrazným
převisem nabídky s ohledem na vysoký zájem o výstavbu od občanů, kteří nejsou dosud
obyvateli obce. Zástupci obce tento vysoký převis nabídky (260 %) požadují.
Pokud dojde k rychlému rozvoji zástavby, je možné, že bude na obec od občanů vyvíjen
tlak na přípravu stavebních pozemků v oblasti dopravní a technické infrastruktury. S ohledem
na ekonomické možnosti občanů se ale nepředpokládá skokový nárůst výstavby.
Na rozsáhlejší zastavitelné plochy je stanovena povinnost vypracování územní studie
z důvodu zajištění koordinované zástavby a obsluhy území jak dopravní, tak v oblasti
technické infrastruktury.
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou navrženy k zásobení plynem za
účelem zachování čistoty ovzduší v obci především v topné sezóně.
Pro zastavitelné plochy vymezené územním plánem je navrženo zásobování pitnou vodou
z veřejného vodovodu. Z důvodu dostatečné akumulace pitné vody je navržen vodojem.

5.4.4 VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
K silným stránkám obce Lučina patří především postavení obce v systému osídlení jako
obce s dominantní funkcí obytnou a rekreační. Návrhem ploch smíšených obytných je
podpořena stabilizace počtu obyvatel v území a zlepšení věkové struktury obyvatelstva.
Návrhem ploch pro rozvoj občanského vybavení a občanského vybavení – sportovních
zařízení je posílena atraktivita obce jak z pozice trvalého bydlení, tak z pozice cestovního
ruchu.
Způsobem řešení Územního plánu Lučina jsou respektovány stávající hodnoty území,
tj. historický vývoj zástavby a ochrana přírodních hodnot území. Návrhem zastavitelných
ploch pro rozvoj zástavby obytné, občanské vybavenosti, výrobních aktivit atd., se však nelze
vyhnou záboru zemědělské půdy.
Za účelem zvýšení kvality životního prostředí a zvýšení pohody bydlení je navrženo
odkanalizování zástavby, která dosud nemá vybudovanou kanalizaci, rozvoj zásobování
pitnou vodou a plynofikace (viz předchozí kapitoly odůvodnění).
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5.5

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou stanoveny
v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje takto:
1) Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť
mezinárodního a republikového významu – netýká se řešeného území.
2) Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP
Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR
(Olomoucký kraj) a Polska – netýká se řešeného území.
3) Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje
mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska – netýká
se řešeného území.
4) Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou:
- kooperačních vazeb velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení
ve východní části kraje, v prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohumínem, Karvinou,
Českým Těšínem a Havířovem – netýká se řešeného území,
- v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek–Místek a Třinec po
Jablunkov – netýká se řešeného území,
- rozvoje sídelní, výrobní a obslužné funkce spádových sídel v západní části MS kraje
(Osoblaha, Krnov, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Rýmařov, Vítkov) - netýká se
řešeného území.
5) Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní
využívání zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů
před výstavbou ve volné krajině – nově vymezené zastavitelné plochy navazují na
zastavěné území a zastavitelné plochy a nezakládají předpoklady pro vznik nových
suburbánních zón.
6) Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné
funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů
odvádění a čištění odpadních vod – pro navržené zastavitelné plochy určené pro
obytnou výstavbu je zároveň řešena i technická infrastruktura; je navrženo
zásobování pitnou vodou, elektrickou energií a plynem i odkanalizování.
7) Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd
a Oderských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření
podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako
atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany – pro zlepšení
podmínek rekreace a cestovního ruch jsou navrženy územním plánem plochy
občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení a občanského vybavení –
veřejné infrastruktury, a dále plochy prostranství veřejných – lesních parků.
Zároveň je respektováno dílčí využívání ploch kolem vodní nádrže k rekreaci –
plochy specifické – smíšené nezastavěné.
8) Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech – zastavitelné plochy pro výstavbu
objektů rodinné rekreace nejsou navrženy. Přírůstek kapacit rodinné rekreace se
připouští výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy.
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9) Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy – v řešeném
území je integrovaná hromadná doprava zavedena, územní plán ji zachovává.
10) Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy
a cyklodopravy) v návaznosti na:
- ostatní dopravní systémy kraje,
- systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska včetně
preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných
místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy –
v územním plánem nejsou řešeny samostatné cyklistické stezky, příp. stezky
pro společný provoz chodců a cyklistů. Cyklistické a turistické trasy jsou
zachovány, a dále rozvíjeny. Územním plánem je navržena nová okružní
cykloturistická trasa, která je vedena kolem vodní nádrže Žermanice a několik
nových úseků cykloturistických tras, které vesměs propojují trasy stávající
a navržené.
11) Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na vlastnosti
a požadavky okolního území – netýká se řešeného území.
12) Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální
a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného
a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů – v územním
plánu je navržena obsluha zastavitelných ploch. Územním plánem je navržena
plocha výroby a skladování v severozápadní části správního území obce. Negativní
vlivy z provozovaných výrobních aktivit nesmí zasahovat do ploch s obytnou funkcí
a ploch občanského vybavení. To znamená, že bude nutno při konkrétním
podnikatelském záměru stanovit opatření na ochranu okolních ploch před
negativními vlivy z provozované činnosti. Vlivy z provozované činnosti nesmí
narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí, snižovat kvalitu životního
prostředí a překračovat limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.
13) Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří
a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných
horizontů a významných krajinných, resp. kulturně historických dominant. Při
vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování
režimu povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO Poodří a na přítocích Odry) –
v územním plánu je ochrana přírodních hodnot zaměřena především na ochranu
významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, ochranu dvou památných stromů a dále na ochranu životního prostředí,
tj. ochranu čistoty vod, návrhem řešení likvidace odpadních vod, ochranu čistoty
ovzduší návrhem na vytápění ušlechtilými palivy. Územním plánem je zajištěna
prostupnost krajiny a vodní režim.
14) Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních
hodnotách území kraje – navržené zastavitelné plochy nejsou situovány ani do
záplavových ani do sesuvných území.
15) Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku – v územním
plánu jsou tyto zájmy respektovány.
16) Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje –
netýká se řešeného území.
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5.6

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

5.6.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU
PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ
OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠTĚNA V ROZBORU
UDRŽITELNÉHO ROZBORU ÚZEMÍ
Pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území jsou
základním dokumentem zejména ÚAP Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o., 2009).
K hodnocení zde byla použita základní 7-stupňová škála, hodnotící převahu silných nebo
slabých stránek, pilířů udržitelného rozvoje (životního prostředí, hospodářských podmínek,
soudržnosti obyvatel území). Hodnocení jednotlivých pilířů přináší následující tabulka.
Tab. Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území
Pilíř - podmínky

ÚAP MSK

Vlastní hodnocení územního plánu

Životní prostředí
6 – špatné
Soudržnost obyvatel území
5 – podprůměrné
Hospodářské podmínky území
2 – dobré
(škála hodnocení: 1- velmi dobré, 4 - průměrné, 7 - velmi špatné)

5 - podprůměrné
4 - průměrné
4 - průměrné

Mezi hodnocením ÚAP MSK a vlastního územního plánu je patrný rozdíl zejména
v hodnocení hospodářských podmínek území. Horší hodnocení hospodářských podmínek
v územním plánu se opírá zejména o vnímání negativních dopadů nezaměstnanosti, ale
i omezeného dopravního napojení území obce. Hospodářské podmínky širšího regionu se
v posledních letech zlepšily, situace však není zdaleka dobrá. Jako průměrné (z pohledu
regionu – ORP Frýdek-Místek) až podprůměrné z hlediska širších poměrů ČR je možno
hodnotit podmínky pro příznivé životní prostředí. Specifickou hodnotou řešeného území je
jeho rekreační potenciál ve vazbě na Žermanickou přehradní nádrž.
S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (širší antropogenní podmínky) a přírodní
podmínky jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území posílení
hospodářského podmínek v rámci širšího regionu (realizace průmyslových zón v širším
regionu - Nošovice), ve vlastním řešeném území pak posílení obytné a rekreační funkce obce,
při minimalizaci dopadů v oblasti životního prostředí (zejména negativních vlivů dopravy).
Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na širší region je předpokladem
přiměřeného rozvoje obce, který by však neměl překročit měřítka a limity obce (jak z hlediska
tradice zástavby, zachování sociální soudržnosti obyvatel, tak i rekreačního potenciálu území
a přiměřených podmínek vybavenosti obce).
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5.6.2 SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO
PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY
SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ
BUDOUCÍCH
Úkolem územního plánu je koordinace rozvoje řešeného území a omezení, případně řešení
možných střetů zájmů s ohledem na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického i archeologického dědictví. Ochrana těchto hodnot musí být
provázána s potřebami ekonomickými a sociálním rozvojem.
Územním plánem je, kromě vymezení zastavitelných ploch, řešena problematika chybějící
dopravní a technické infrastruktury za účelem zlepšení životního prostředí, pohody bydlení
a zvýšení atraktivity území i z turistického hlediska (např. návrhem ploch pro realizaci
sportovního areálu u přehrady, vymezení nových cyklotras).
Územním plánem Lučiny jsou navrženy zastavitelné plochy mimo stanovené záplavové
území, mimo evidovaná sesuvná území a mimo území v zájmu ochrany přírody a krajiny.
Řešením Územního plánu Lučiny nejsou ohroženy podmínky života generací budoucích.
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6.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ
K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu
odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj.: OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Použité podklady:
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz - únor
2012
- bonitní půdně ekologické jednotky z podkladů Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, pracoviště Frýdek-Místek,
- podklady o odvodněných pozemcích z ÚAP.

6.1

KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských
pozemků s určením BPEJ. Pro lepší posouzení kvality byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd
ochrany zemědělské půdy I. až V. První číslo pětimístného kódu označuje klimatický region.
Řešené území náleží zčásti do klimatického regionu 7 – MT4 – mírně teplý, mírně vlhký
a částečně do klimatického regionu 6 MT3 mírně teplý, až teplý.
Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku - HPJ.
HPJ v řešeném území podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci:
24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných
svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až
středně skeletovité, se střední vododržností.
27 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském
kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy
výsušné.
37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné,
závislé na srážkách.
43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.
44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně
těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření.
47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem
k dočasnému zamokření.
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6.2

ZÁBOR PŮDY DLE NÁVRHU ÚP

Celkový předpokládaný zábor půdy činí 75,27 ha, z toho je 65,66 ha zemědělských
pozemků.
Tab.: Zábor půdy podle funkčního členění ploch
funkční členění

SO – plochy smíšené obytné
OV - plochy občanského vybavení
OS- plochy obč. vybavení – sport. zařízení
ZZ - plochy zemědělské - zahrady
VS - plochy výroby a skladování
TI - plochy technické infrastruktury
K – pl. komunikací a komunikačních prostorů
PV-L – pl. prostranství veř.– lesních parků
návrh celkem

zábor půdy
celkem
ha
61,87
1,34
0,59
1,74
2,05
0,06
1,10
6,52
75,27

z toho
zemědělských
pozemků
ha
61,03
0,49
1,49
1,94
0,67
0,04
65,66

z nich orné půdy

ha
59,11
0,49
1,49
1,94
0,30
0,04
63,37

Meliorace – celkem se předpokládá zábor 8,35 ha odvodněných zemědělských pozemků.
Plochy jsou uvedeny v tabulce č. 2.

6.3

ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY

Plochy územního systému ekologické lability jsou vedeny mimo správní území obce
Lučina.

6.4

POSOUZENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Plochy potřebné pro územní rozvoj obce jsou navrženy v návaznosti na stávající zástavbu
a jsou jejím doplněním.
Značným zásahem do organizace zemědělského půdního fondu jsou plochy určené pro
bydlení – celkem 61,87 ha, to je 95 % z celkového záboru zemědělských pozemků. Plochy
navržené pro bydlení jsou zařazeny do návrhu na základě požadavku vlastníků a obce Lučina.
Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou převážně v nejlepší kvalitě, ve třídě ochrany
II, jen malá část v průměrné a nejhorší kvalitě. Půdy horší kvality se v řešeném území
vyskytují jen v menším rozsahu.
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6.5

DOPAD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA

Trvalý zábor
Celkem se předpokládá trvalý zábor 5,70 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.
plocha
Z66-ZZ
Z34-VS
Z31-TI
PV-L1
PV-L2
PV-L3
PV-L4
PV-L5
PV-L6
PV-L7
PV-L8
celkem

funkční využití

zábor ha

plochy zemědělské - zahrady
plochy výroby a skladování
plochy technické infrastruktury
pl. prostranství veřejných – lesních parků
pl. prostranství veřejných – lesních parků
pl. prostranství veřejných – lesních parků
pl. prostranství veřejných – lesních parků
pl. prostranství veřejných – lesních parků
pl. prostranství veřejných – lesních parků
pl. prostranství veřejných – lesních parků
pl. prostranství veřejných – lesních parků
-

0,25
0,11
0,06
0,79
2,37
0,30
0,74
0,37
0,02
0,90
0,21
5,70

kategorie lesních
pozemků
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské
10 – lesy hospodářské

Plocha Z31 – TI – plocha je navržena pro vodojem.
Plocha Z34 – VS – plocha je navržena pro sběrný dvůr.
Plocha Z66 – ZZ – plocha je navržena na lesním pozemku v části parcely, na které není žádný
porost. Ke kácení stromů nedojde.
U ploch prostranství veřejných – lesních parků (PV-L) se jedná o lesní porosty, u kterých
se předpokládají jen menší parkové úpravy – úprava cest, lavičky, odpočívadla, dětská hřiště
apod. Ke kácení stromů dojde jen v nezbytně nutné míře.
Výstavba v ostatních navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít žádný
vliv na okolní lesní porosty.
V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost 50 m od okraje lesa podle zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Rozhodnutí
o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní
správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují plochy Z2 – ZZ, Z5 – OV, Z6
– VS, Z7 – SO, Z8 – SO, Z10 – SO, Z12 – SO, Z14 – SO, Z15 – SO, Z16 – SO, Z17 – SO,
Z18 – SO, Z19 – SO, Z21 – SO, Z22 - OV, Z26 - SO, Z28 – SO, Z29 – SO, Z31 - TI, Z32 SO, Z34 – VS, Z35 – OS, Z37 – SO, Z44 – SO, Z47 – SO, Z48 – SO, Z51 – SO, Z51 – SO,
Z53 – SO, Z54 – SO, Z59 – SO, Z62 – SO, Z66 – ZZ, Z68 – SO, Z70 – SO, Z71 – SO, Z73 –
K, Z77 – K, Z78 – K, Z79 – ZZ.

57

Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch
Tabulka č. 1
označení plochy /
funkce

celková
výměra
půdy
(ha)
Plochy zastavitelné:
Z1
SO
0,23
Z7
SO
0,33
Z8
SO
2,41
Z10
SO
0,22
0,17
Z11
SO
Z12
SO
0,50
Z14
SO
0,24
0,26
Z15
SO
Z16
SO
1,44
Z17
SO
0,12
Z18
SO
0,07
0,42
Z19
SO
Z20
SO
0,24
Z21
SO
13,49
4,83
Z24
SO
2,95
Z26
SO
Z27
SO
7,05
Z28
SO
0,25
4,13
Z29
SO
Z32
SO
0,17
0,42
Z33
SO
0,62
Z36
SO
Z37
SO
1,22
Z38
SO
0,14
Z39
SO
0,84
0,34
Z40
SO
Z41
SO
0,82
Z42
SO
1,26
Z43
SO
0,74
Z44
SO
0,04
0,29
Z45
SO
0,26
Z46
SO
Z47
SO
0,62
Z48
SO
0,92
Z49
SO
1,69
Z50
SO
0,39
Z51
SO
0,14
Z52
SO
0,74
Z53
SO
1,49
Z54
SO
0,19
Z57
SO
0,97
Z58
SO
0,93
Z59
SO
0,39
Z60
SO
0,99
0,36
Z61
SO
Z62
SO
2,56

z toho pozemky
nezemědělské
(ha)

lesní
(ha)

zemědělské
(ha)

0,04
0,07
0,01
0,02
0,02
0,62
0,01
0,02
0,03

-

0,23
0,33
2,41
0,22
0,17
0,50
0,24
0,26
1,40
0,12
0,41
0,24
13,47
4,83
2,95
7,05
0,25
4,13
0,17
0,40
1,22
0,14
0,84
0,34
0,82
1,25
0,74
0,04
0,29
0,26
0,60
0,92
1,69
0,39
0,14
0,74
1,49
0,19
0,97
0,93
0,39
0,99
0,36
2,53
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z celkového odnětí
zemědělských pozemků
orná
zahrady
TTP
(ha)
(ha)
(ha)
2,41
0,18
0,17
0,22
0,24
1,35
0,12
0,39
0,24
13,47
4,83
2,89
7,05
0,08
4,13
0,17
0,23
1,22
0,14
0,84
0,26
0,66
1,25
0,74
0,04
0,29
0,26
0,60
0,92
1,69
0,39
0,14
0,74
1,49
0,18
0,97
0,93
0,39
0,99
0,36
2,53

0,23
0,26
0,04
0,02
0,15
0,01
0,08
0,16
-

0,33
0,04
0,28
0,01
0,06
0,02
0,16
0,01
-

označení plochy /
funkce

Z63
Z64
Z65
Z67
Z68
Z69
Z70
Z71
Z72
Z5
Z22
Z35
Z2
Z3
Z30
Z66
Z79
Z6
Z34
Z31
Z73
Z74
Z75
Z76
Z77
Z78

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO Σ
OV
OV
OV Σ
OS Σ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ Σ
VS
VS
VS Σ
TI Σ
K
K
K
K
K
K
KΣ

Celkem Z
Plochy ostatní:
PV-L1 PV-L
PV-L2 PV-L
PV-L3 PV-L
PV-L4 PV-L
PV-L5 PV-L
PV-L6 PV-L
PV-L7 PV-L
PV-L8 PV-L
PV-L9 PV-L
celkem PV-L
Celkem návrh

celková
výměra
půdy
(ha)
0,32
0,16
0,30
0,50
0,52
0,64
0,06
0,34
0,14
61,87
0,57
0,77
1,34
0,59
0,70
0,49
0,08
0,25
0,22
1,74
1,94
0,11
2,05
0,06
0,34
0,09
0,08
0,14
0,15
0,30
1,10
68,75

z toho pozemky
nezemědělské
(ha)
0,84
0,57
0,28
0,85
0,59
0,30
0,05
0,08
0,43
2,71

lesní
(ha)
0,25
0,25
0,11
0,11
0,06
0,42

zemědělské
(ha)
0,32
0,16
0,30
0,50
0,52
0,64
0,06
0,34
0,14
61,03
0,49
0,49
0,70
0,49
0,08
0,22
1,49
1,94
1,94
0,04
0,09
0,08
0,09
0,07
0,30
0,67
65,62

0,79
2,78
0,35
0,89
0,37
0,02
0,90
0,21
0,21
6,52
75,27

0,41
0,01
0,15
0,21
0,78
3,49

0,79
2,37
0,30
0,74
0,37
0,02
0,90
0,21
5,70
6,12

0,04
0,04
65,66
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z celkového odnětí
zemědělských pozemků
orná
zahrady
TTP
(ha)
(ha)
(ha)
0,32
0,16
0,30
0,50
0,52
0,64
0,06
0,34
0,14
59,11
0,95
0,97
0,49
0,49
0,70
0,49
0,08
0,22
1,49
1,94
1,94
0,04
0,09
0,08
0,09
0,07
0,17
0,13
0,30
0,08
0,29
63,33
1,03
1,26
0,04
0,04
63,37

1,03

1,26

Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF
tabulka č.2
katastrální území

označení
odnětí
plochy / funkce zemědělských
poz. celkem
(ha)

druh
pozemku

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

5
5
2
2
2
7
2
2
7
2
2
7
2
5
2
5
7
2
2
5
2
2
2
2
2
7
2
2
5
7
2
2
2
2
5
7
2
2

6.43.00
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
7.43.00

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

2,89
1,22

Zastavitelné plochy:
Lučina
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Σ
Σ

Σ
Σ
Σ

Σ
Σ

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Σ
Σ

Σ
Σ
Σ
Σ

Σ
Σ

Z1
˝
Z1
Z2
Z3
Z6
Z7
Z8
Z10
˝
Z10
Z11
Z12
˝
Z12
Z14
Z15
Z16
˝
˝
Z16
Z17
Z19
˝
Z19
Z20
Z21
Z22
Z24
Z26
˝
Z26
Z27
Z28
˝
˝
Z28
Z29
Z30
Z32
Z33
˝
˝
Z33
Z37

SO
˝
SO
ZZ
ZZ
VS
SO
SO
SO
˝
SO
SO
SO
˝
SO
SO
SO
SO
˝
˝
SO
SO
SO
˝
SO
SO
SO
OV
SO
SO
˝
SO
SO
SO
˝
˝
SO
SO
ZZ
SO
SO
˝
˝
SO
SO

0,04
0,19
0,23
0,70
0,49
1,94
0,33
2,41
0,18
0,04
0,22
0,17
0,22
0,28
0,50
0,24
0,26
1,35
0,04
0,01
1,40
0,12
0,39
0,02
0,41
0,24
13,47
0,49
4,83
2,89
0,06
2,95
7,05
0,08
0,15
0,02
0,25
4,13
0,08
0,17
0,23
0,01
0,16
0,40
1,22
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katastrální území

˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝

Σ
Σ

Σ

Σ
Σ

Σ
Σ

Σ
Σ

Σ

Σ
Σ

Σ
Σ

Σ
Σ

Σ

Σ
Σ
Σ
Σ

Σ

označení
odnětí
plochy / funkce zemědělských
poz. celkem
(ha)
Z38
SO
0,14
Z39
SO
0,84
Z40
SO
0,26
˝
˝
0,08
Z40
SO
0,34
Z41
SO
0,44
˝
˝
0,22
˝
˝
0,15
˝
˝
0,01
Z41
SO
0,82
Z42
SO
1,25
Z43
SO
0,19
˝
˝
0,55
Z43
SO
0,74
Z44
SO
0,04
Z45
SO
0,28
˝
˝
0,01
Z45
SO
0,29
Z46
SO
0,26
Z47
SO
0,02
˝
˝
0,48
˝
˝
0,10
Z47
SO
0,60
Z48
SO
0,01
˝
˝
0,63
˝
˝
0,28
Z48
SO
0,92
Z49
SO
1,69
Z50
SO
0,05
˝
˝
0,29
˝
˝
0,05
Z50
SO
0,39
Z51
SO
0,14
Z52
SO
0,54
˝
˝
0,20
Z52
SO
0,74
Z53
SO
1,49
Z54
SO
0,18
˝
˝
0,01
Z54
SO
0,19
Z57
SO
0,73
˝
˝
0,24
Z57
SO
0,97
Z58
SO
0,93
Z59
SO
0,39
Z60
SO
0,99
Z61
SO
0,31
˝
˝
0,05
Z61
SO
0,36
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druh
pozemku

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

2
2
2
5
2
2
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
2
2
2
2
-

7.43.00
7.43.00
7.43.00
7.43.00
7.43.00
7.43.10
7.43.00
7.43.10
7.43.00
7.43.00
7.43.10
7.43.10
7.43.10
7.24.11
7.43.00
7.43.00
7.43.10
7.24.11
7.43.00
7.43.10
7.24.11
7.43.00
7.43.00
7.43.10
7.24.11
7.24.11
7.43.00
7.43.00
7.43.00
7.43.00
7.43.00
7.43.10
7.47.42
7.43.00
7.43.00
7.43.00
7.43.00
7.43.10
-

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
V
II
II
II
II
II
-

0,52
0,26
1,33
1,49
-

katastrální území

označení
odnětí
plochy / funkce zemědělských
poz. celkem
(ha)
˝
Z62
SO
1,89
˝
˝
˝
0,64
˝
Σ Z62
SO
2,53
˝
Σ Z63
SO
0,32
˝
Σ Z64
SO
0,16
˝
Σ Z65
SO
0,30
˝
Σ Z67
SO
0,50
˝
Σ Z68
SO
0,52
˝
Σ Z69
SO
0,64
˝
Σ Z70
SO
0,06
˝
Z71
SO
0,08
˝
˝
˝
0,26
˝
Σ Z71
SO
0,34
˝
Z72
SO
0,05
˝
˝
˝
0,09
˝
Σ Z72
SO
0,14
˝
Σ Z73
K
0,04
˝
Z78
K
0,17
˝
0,13
˝
Σ Z78
K
0,30
˝
Σ Z75
K
0,08
˝
Σ Z76
K
0,09
˝
Σ Z77
K
0,07
˝
Σ Z74
K
0,09
˝
Z79
SO
0,08
˝
˝
˝
0,14
˝
Σ Z79
SO
0,22
Zastavitelné plochy celkem
65,62
Plochy ostatní:
Lučina
Σ PV-L3 PV-L
0,04
Celkem návrh
65,66

druh
pozemku

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

2
2
2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
2
2
2
7
5
7
7
2
2
2
-

7.43.00
7.43.10
7.43.00
7.43.00
7.43.00
6.43.10
7.44.00
7.43.00
7.43.10
7.43.10
7.24.11
7.43.10
7.47.42
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
6.43.10
7.43.10
7.24.11
-

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
V
II
II
II
II
II
II
II
II
III
-

0,64
8,35

2
-

6.43.10
-

II
-

8,35

Vysvětlivky k tabulkám:
druh pozemku

-2
-5
-7

- orná půda
- zahrada
- trvalý travní porost

funkční členění

SO
OS
OV
VS
TI
ZZ
K
PV-L

- plochy smíšené obytné
- plochy občanského vybavení – sportovních zařízení
- plochy občanského vybavení
- plochy výroby a skladování
- plochy technické infrastruktury
- plochy zemědělské - zahrady
- plochy komunikací a komunikačních prostorů
- plochy prostranství veřejných – lesních parků
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PŘÍLOHA Č. 1
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
1) limity využití území vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace - Územního plánu velkého územního celku Beskydy a jeho platných změn č. 1 a č. 2.
Pro správní území obce Lučina vyplývají limity:
- zařazení do rekreačního krajinného celku 19. Žermanická přehrada;
- stávající vodojem,
- návrh vodojemu,
- stávající čistírnu odpadních vod,
- vodovodní řad OOV – přivaděč Vyšní Lhoty, stávající a navržené významné vodovodní
řady,
- stávající radioreléovou síť,
- stávající dálkové kabely,
- VVN 444 2 x 400 kV,
- VVN 5691 - 5692 2 x 110 kV.
2) limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí
- ochranné pásmo silnic III. třídy v šířce 15 m od osy komunikace mimo souvisle
zastavěné území, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
- rozhledová pole silničních křižovatek dle zákona č.13/1997 Sb, o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- vnitřní strany oblouků silnic o poloměru > 500 m dle zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm vč. 1,5 m
od líce potrubí vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm ochranné pásmo
2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí, nebo kanalizační stoky na každou stranu dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- ochrana podzemních a povrchových vod - zákon č. 254/2001 sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací.
Užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku:
- respektovat provozní pásma pro údržbu vodních toků 8m od břehové hrany
u významných vodních toků a 6 m od břehové hrany u drobných vodních toků.
- ochrana před záplavami – záplavové území včetně vymezení aktivní zóny vyhlášeno dne
5.2.2001 OkÚ F-M pod č.j. RŽ-4191/00/01/Fp/231.2 (ř. km 25,211 – 37,665) a záplavové
území Lučiny v ř. km 28,900 – 37,000 bylo vyhlášeno dne 25. 5. 2005 KÚ MSK pod č.j.
3112/2005/ŽPZ/Hec/001.
- bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů (vzdálenost od okraje potrubí) dle
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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středotlaký plynovod – ochranné pásmo 1 m od půdorysu na obě strany
- ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče)
dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Údaje v závorce platí pro vedení postavená před rokem 1995.
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace
pro vodiče s izolací základní
pro závěsná kabelová vedení

20 m (25 m)
12 m (15 m)
7 m (10 m)
2m
1m

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti:
u stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
7 m od zařízení
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
1 m od obestavění
Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností 1. energetického
zákona tj. před rokem 1995.
- ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení dle
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů.
- ochrana ložisek nerostných surovin - Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje
území se zvláštními podmínkami geologické stavby podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991
Chráněné ložiskové území:
14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, surovina uhlí černé, zemní plyn;
40016000 Hradiště, surovina – podzemní zásobník plynu, zemní plyn;
Chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry:
400160000 Hradiště, využití - zemní plyn;
Výhradní ložiska nerostných surovin:
307240000 Žukovský hřbet, stav využití – dosud netěženo, surovina – uhlí černé, zemní
plyn;
- sesuvná území - Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo prostřednictvím Geofondu
ČR, podle § 13 zákona č. 62/1998 Sb., ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., grafickou
část registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací (září 1999)
5824 Dolní Domaslavice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1985, aktualizace 1985;
5825 Horní Domaslavice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1985, aktualizace 1985;
4117 Dolní Domaslavice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1975, aktualizace 1985;
2377 Dolní Domaslavice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 1985;
4096 Žermanice, sesuv pohřbený, rok pořízení záznamu 1963, aktualizace 1985;
4090 Soběšovice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1963, aktualizace 1979;
4092 Soběšovice, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1962, aktualizace 1979;
4093 Lučina, sesuv potenciální, rok pořízení záznamu 1963, aktualizace 1979.
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- ochrana přírody a krajiny - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR, kterou se provádí některá ustanovení
zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Památné stromy a jejich ochranná pásma:
- Dub letní "U Adámků" – parc. č. 398/2, 364 k.ú. Lučina, vyhlášen 14. 2. 2002;
- Dub v Kocurovicích – parc.č. 72/1, k.ú. Kocurovice, vyhlášen 1. 7. 1991.
Významné krajinné prvky dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
- ochrana lesních pozemků - zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění
- vzdálenost 50 m od hranice pozemku lesa – nutný souhlas pro umístění stavby v této
vzdálenosti
Obec Lučina se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
Celé správní území obce Lučina zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových
zabezpečovacích zařízení. Je nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací
a stavební správy Brno, odloučeného pracoviště Olomouc:
- výstavba souvislých kovových překážek,
- výstavba větrných elektráren,
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem,
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení.
V tomto území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad
terénem omezena nebo zakázána.
Na celém správním území obce Lučina je zájem Ministerstva obrany posuzován
i z hlediska povolování níže vyjmenovaných druhů staveb dle ustanovení § 175 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany, prostřednictvím Vojenské ubytovací a stavební
správy Brno, odloučeného pracoviště Olomouc.
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II.
a III. třídy,
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení,
- výstavba větrných elektráren,
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice),
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem,
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky).
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PŘÍLOHA Č. 2
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
BP
BTS
CO
ČHMÚ
ČOV
ČSÚ
ČÚZK
DTS
EO
k. ú.
LHP
NN
OOV
OP
ORP
OZKO
POH
PÚR
RD
RS
RSU
STG
STL
TO
TR, TS
TTP
ÚP
ÚPS
ÚSES
VKP
VN
VÚC
VVN
ZPF
ZVN
ZŠ

-

bezpečnostní pásmo
základová převodní stanice (base transceiver station)
civilní ochrana
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Český statistický úřad
Český ústav zeměměřický a katastrální
distribuční trafostanice
ekvivalentní obyvatel
katastrální území
lesní hospodářský plán
nízké napětí
Ostravský oblastní vodovod
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
plán odpadového hospodářství
politika územního rozvoje
rodinný dům
regulační stanice
vzdálený účastnický blok (remote subscriber unit)
skupina typů geobiocénu
středotlaký
telefonní obvod
trafostanice, transformační stanice
trvalé travní porosty
územní plán
účastnická přípojná síť
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vysoké napětí
velký územní celek
velmi vysoké napětí
zemědělský půdní fond
zvlášť vysoké napětí
základní škola
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PŘÍLOHA Č. 3
PŘEHLED CITOVANÝCH ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK
-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění;

-

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti v platném znění;

-

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

-

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění;

-

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů;

-

vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registrace;

-

zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon);

-

vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 184/1997 Sb., o požadavcích na
zajištění radiační ochrany;

-

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů;

-

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;

-

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech;

-

nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení
stavu jakosti těchto vod;

-

vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků;

-

nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření
v těchto oblastech;
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-

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů;

-

vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky
provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší;

-

nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;

-

nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací;

-

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů;

-

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;

-

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů;

-

vyhláška č. 452/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů;

-

vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF;

-

vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení
a aktualizaci;

-

zákon č. 366/2003 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby (úplné znění zákona č. 95/1999 Sb., o převodu
zemědělských a lesních pozemků na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992
Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů);

-

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
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ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM
Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4), stavebního zákona
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Územní plán Lučina je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního
plánování, stavebního řádu a kultury vydal stanovisko (MSK 201975/2010 dne 30. 12. 2010),
ve kterém posoudil Návrh územního plánu Lučina v souladu s § 51 odst. 2, stavebního zákona
z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy a dále z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
V závěru konstatoval, že nemá připomínky k Návrhu územního plánu Lučina z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Obec Lučina je součástí správního území Frýdku - Místku, tj. obce s rozšířenou působností,
která je v Politice územního rozvoje začleněna do Rozvojové oblasti Ostrava OB 2. Řešení
předložené dokumentace respektuje republikové priority územního plánování a také kritéria a
podmínky pro rozhodování o změnách v území definované pro uvedenou rozvojovou oblast.
ÚP Lučina byl zpracováván a projednáván v době platnosti Územního plánu velkého
územního celku Beskydy, včetně změn č. 1 a 2 (dále jen „ÚPN VÚC Beskydy“). Dne 22. 12.
2010 vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 16. zasedání usnesením
č.16/1426 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“). S
ohledem na výše uvedené, krajský úřad posoudil předloženou dokumentaci s ÚPN VÚC
Beskydy s přihlédnutím k řešení vydaných ZÚR MSK a konstatoval, že řešení předložené
dokumentace respektuje řešení vyplývající z obou uvedených územně plánovacích
dokumentací.
Požadavky vyplývající ze ZÚR MSK jsou respektovány. Jejich úplný výčet je obsažen
v příloze č. 1 k Odůvodnění územního plánu Lučina.
Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Územní plán Lučina je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení je zpracováno v textové části odůvodnění kapitola
4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vyhodnocení předpokládaných
důsledků přijatého řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.
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Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Územní plán Lučina je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů. Územní plán Lučina byl projednán v souladu s ustanoveními §§ 43 – 54 stavebního
zákona. Obsah Zadání územního plánu byl zpracován v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce
500/2006 Sb. Obsah Územního plánu Lučina je zpracován v souladu s přílohou č. 7
k vyhlášce 500/2006 Sb.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
Územní plán Lučina je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Všechny požadavky dotčených orgánů
byly respektovány.
Přehled uplatněných stanovisek po společném jednání k Návrhu územního plánu Lučina:
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Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Krajský úřad vydal stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí územně plánovací
dokumentace dne 30. 9. 2010 (č.j. MSK 164854/2010) v rámci společného projednání Návrhu
územního plánu Lučina dle § 50 stavebního zákona.
Dne 24. 11. 2011 obdržel krajský úřad od pořizovatele oznámení o veřejném projednání
upraveného Návrhu územního plánu Lučina, včetně upraveného vyhodnocení vlivů územně
plánovací dokumentace na životní prostředí, dle § 53 a za přiměřeného použití § 50
stavebního zákona.
Krajský úřad vydal uvedené stanovisko (č.j. MSK 204299/2011 ze dne 9. 1. 2012) na základě
předložených úprav ÚP Lučina, včetně upraveného vyhodnocení vlivů územně plánovací
dokumentace na životní prostředí (listopad 2011). Podmínky, uvedené ve stanovisku k
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ze dne 30. 9. 2010 (č.j.: MSK
164854/2010) v rámci společného projednání Návrhu územního plánu Lučina, které se týkaly
záborů zemědělského půdního fondu, jsou po úpravě návrhu územního plánu nerelevantní.
Krajský úřad přihlédl také k souhlasnému stanovisku příslušného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.,
zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je Aquatest a.s., RNDr. Jaroslav
Skořepa, CSc. (Osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001
Sb., č.j.: 2104/324OPV/93, prodlouženo č.j. 39125/ENV/06).

76

Na základě výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byly v územním
plánu navrženy mimo jiné následující řešení:
Územním plánem je, kromě vymezení zastavitelných ploch, řešena problematika chybějící
dopravní a technické infrastruktury za účelem zlepšení životního prostředí, pohody bydlení
a zvýšení atraktivity území i z turistického hlediska.
Územním plánem Lučiny jsou navrženy zastavitelné plochy mimo stanovené záplavové
území a mimo evidovaná sesuvná území.
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou navrženy k zásobení plynem za účelem
zachování čistoty ovzduší v obci především v topné sezóně.
Bylo respektováno doporučení zpracovat územní studii jako podklad pro rozhodování v území
u zastavitelných ploch Z 21, Z 24 a Z 27 včetně požadavku vymezit na každých 2 ha této
plochy plochu veřejného prostranství o výměře min. 0,1 ha.
Řada doporučení vyplývající z vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je v obecné
úrovni zapracována v návrhu územního plánu. Tato doporučení byla respektována, aby
negativní dopady těchto změn byly minimální nebo byly zcela odstraněny.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Urbanistická koncepce je vyhodnocena v textové části v kapitole C. Urbanistická koncepce,
vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.
Potřeba vymezení zastavitelných ploch byla mimo jiné zpracována na základě
sociodemografických podmínek. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení je zpracována v textové části odůvodnění kapitola 4.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vyhodnocení předpokládaných
důsledků přijatého řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.
Postup při pořízení
Zadání územního plánu Lučina bylo projednáváno v termínu od 1. 6. 2009 do 1. 7. 2009 podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Ze
závěrů projednávání zadání vyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (včetně posouzení vlivů na životní prostředí), které je součástí
Návrhu územního plánu Lučina. Koncept nebyl požadován.
Zadání bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce Lučina dne 16. 9. 2009.
Návrh územního plánu Lučina včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, jehož součástí
je vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Lučina na životní prostředí byl projednán podle
ustanovení § 50 stavebního zákona.
Dne 12. 8. 2010 bylo oznámeno místo a doba konání společného jednání o Návrhu územního
plánu Lučina včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, jehož součástí je vyhodnocení
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vlivů Návrhu územního plánu Lučina na životní prostředí, dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, sousedním obcím a obci, pro kterou je územní plán pořizován.
Dne 2. 9. 2010 v 10:00 hodin se na Magistrátu města Frýdku - Místku uskutečnilo společné
jednání. Dotčené orgány byly vyzvány, aby uplatnily své stanoviska do 30 dnů ode dne
jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu
pořizovatel umožnil uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu, který byl podle
ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona vystaven k nahlédnutí na Magistrátu města Frýdku Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu.
Po uplatnění stanovisek dotčených orgánů po společném jednání požádal pořizovatel
projektantku o úpravu Návrhu územního plánu Lučina (č.j. MMFM 146127/2010 ze dne
9.11.2010).
Dne 6. 12. 2010 byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování,
stavebního řádu a kultury požádán o posouzení Návrhu územního plánu Lučina (č.j. MMFM
158527/2010). K žádosti byla přiložena zpráva o projednání, vyhodnocení společného jednání
a Návrh územního plánu Lučina.
Dne 30. 12. 2010 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování,
stavebního řádu a kultury stanovisko (č.j. MSK 158527/2010), ve kterém konstatoval, že
nemá k dokumentaci připomínky.
Veřejnou vyhláškou (č.j. MMFM 1705/2011) bylo dne 5. 1. 2011 oznámeno zahájení řízení
o vydání Územního plánu Lučina formou opatření obecné povahy včetně pozvání na veřejné
projednání. Celý obsah návrhu územního plánu byl vystaven k nahlédnutí po dobu 30 dnů od
doručení veřejné vyhlášky na Obecním úřadu v Lučině, Magistrátu města Frýdku - Místku a
také elektronicky na internetových stránkách Obce Lučina.
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném Návrhu územního plánu Lučina se konalo dne
28. 2. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lučině. Z veřejného projednání byl
pořízen záznam a prezenční listina. Při veřejném projednání byly podány námitky a
připomínky, které byly uvedeny do záznamu.
Dne 14. 3. 2011 poslal pořizovatel zastupitelstvu obce návrh na rozhodnutí o námitkách
uplatněných k Návrhu územního plánu Lučina při veřejném projednání (č.j. MMFM
31721/2011).
Zastupitelstvo obce Lučina rozhodlo o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu
Lučina na svém zasedání konaném dne 13. 4. 2011. Usnesení č. 4 ze zasedání Zastupitelstva
obce Lučina, které bylo pořizovateli doručeno dne 3. 5. 2011.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva pořizovatel dne 10.5.2011 požádal zpracovatele
územního plánu o úpravu návrhu po veřejném projednání (č.j. MMFM 58977/2011).
Usnesením zastupitelstva obce č. 7, konaného dne 27. 9. 2011 zastupitelstvo obce schválilo
pod bodem 8/ZO/7 pozměňovací návrhy v územním plánu, které poté předali zpracovateli
k úpravě návrhu územního plánu.
Veřejnou vyhláškou (č.j. MMFM 141475/2011) bylo dne 24.11.2011 oznámeno zahájení
řízení o vydání Územního plánu Lučina formou opatření obecné povahy včetně pozvání na
opakované veřejné projednání. Celý obsah upraveného návrhu územního plánu byl vystaven
k nahlédnutí po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky na Obecním úřadu v Lučině,
Magistrátu města Frýdku - Místku a také elektronicky na internetových stránkách Obce
Lučina.
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Opakované veřejné projednání o upraveném a posouzeném Návrhu územního plánu Lučina se
konalo dne 12. 1. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lučině. Z veřejného projednání
byl pořízen záznam a prezenční listina. Při veřejném projednání byly podány námitky a
připomínky, které byly uvedeny do záznamu.
Dne 23. 1. 2012 předal pořizovatel zastupitelstvu obce návrh na rozhodnutí o námitkách a
návrh na vydání Územního plánu Lučina.
Zastupitelstvo obce Lučina rozhodlo o námitkách uplatněných k opakovanému veřejnému
projednání dne 31. 1. 2012 na svém řádném zasedání.
Zastupitelstvo obce Lučina vydalo opatření obecné povahy č. 1/2012 dne 31. 1. 2012 na svém
řádném zasedání.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
výsledky veřejného projednání o Návrhu územního plánu Lučina a zpracoval návrh
rozhodnutí o námitkách uplatněných k Návrhu územního plánu Lučina na veřejném
projednání, které se konalo 28. 2. 2011. Zastupitelstvo obce Lučina rozhodlo o námitkách
jednotlivě (Usnesení č. 4 ze dne 13. 4. 2011). K připomínkám se zastupitelstvo obce
nevyjádřilo.
Připomínky uplatněné při veřejném projednání Návrhu územního plánu Lučina
Mgr. Anna Bůžková, Lučina 240
Nesouhlasí s plánovanou nestandardní šíří vozovky s chodníky na pozemcích parc.č. 182/309
a 434, k.ú. Lučina. S plánovanou novou komunikací by došlo k likvidaci stávající zeleně.
Připomínku vznáším jako majitelka parcely číslo 431/2, která s plánovanou komunikací na
zmíněných parcelách přímo sousedí.
Byl podán návrh na vyhlášení památných stromů, které se nacházejí na pozemku parc.č.
182/309. Vzhledem k tomu, že se jedná o dominantu krajiny, vznáším námitku, aby v rámci
nové výstavby byly tyto stromy zlikvidovány.
Odůvodnění připomínky:
Zastavitelná plocha Z 21 jejíž součástí je i pozemek parc.č. 182/309, k.ú. Lučina bude řešena
po vydání územního plánu samostatnou územní studií, která prověří využití území a stanoví
podmínky pro rozhodování v tomto území. Stávající zeleň je i v současné době chráněna ze
zákona (zákon č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny).
O návrhu vyhlášení památných stromů rozhodne příslušný správní orgán. Územní plán řeší
funkční využití ploch. Konkrétní záměry včetně zachování zeleně budou řešeny v následných
řízeních vedených podle stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny.
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Ing. Hana Krejčí, Horní 3038/112, Ostrava – Bělský les
Ing. Josef Novotný a Jarmila Novotná, Nedbalová 359/30, Moravská Ostrava
Miroslav Pawlus, Nábřežní 774/119, Havířov
Adam Žídek, Kubánská 1548/1, Ostrava – Poruba
V návrhu územního plánu Magistrát města Frýdku - Místku žádným způsobem nevymezuje
využití pozemku parc.č. 478/22, k.ú. Lučina. Máme připomínky k tomu, že v územním plánu
chybí vymezení účelu tohoto pozemku.
Vzhledem k tomu, že na pozemcích parc.č. 481/7, 481/1, 479/4, 479/1, 58/2, 58/1, 481/4,
481/3, k.ú. Lučina je plánovaná výstavba rodinných domů, považujeme za nutné, aby bylo
rozhodnuto rovněž o využití pozemku parc.č. 478/22, který sousedí s našimi pozemky.
Jsme vlastníci pozemků parc.č. 478/17, 478/18, 478/19, 478/20, 478/21, k.ú. Lučina. Na
těchto pozemcích máme chaty, které jsou určeny pro rekreaci. Chceme poukázat na
skutečnost, že pozemek parc.č. 478/22 byl vždy využíván pouze jako cesta k příjezdu k našim
chatám. Obecní úřad v Lučině sdělením ze dne 25. 6. 1992, č.j. 682/1992/Hl. všem
vlastníkům dotčených pozemků potvrdil, že do budoucna nepovolí Obecní úřad v Lučině
využívat pozemku parc.č. 478/22 k jiným účelům než k příjezdům k chatám. Žádáme, aby
Obecní úřad v Lučině tento stav respektoval a nepovolil využít cestu za jiným účelem.
Jedná se o pozemek v rekreační zóně obce a tato skutečnost by měla být zohledněna při
určování způsobu vymezení pozemku. Pozemek parc.č. 478/22 tvoří nezbytný mezník mezi
pozemky, na kterých se budou stavět rodinné domy a našimi pozemky, na kterých máme
chaty a využíváme je pro naši rekreaci.
Žádáme o vymezení způsobu využití pozemků parc.č. 478/22 tak, aby neodporoval
dosavadnímu využití a zohlednil rovněž skutečnost, že se Obecní úřad v Lučině zavázal
nepovolit využití pozemku k jinému účelu než k příjezdu k chatám.
Odůvodnění připomínky:
Pozemek parc.č. 478/22 byl Návrhem územního plánu Lučina zařazen do plochy komunikací
a komunikačních prostorů (K) jako stávající plocha, jelikož je veden v katastru nemovitostí
jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je ve vlastnictví Obce Lučina. Obec Lučina
rozhodne jako příslušný silniční správní úřad o tom, zda se bude jednat o veřejnou nebo
neveřejnou komunikaci. Využití plochy K neodporuje dosavadnímu využití pozemku.
Mgr. Zdeňka Moslerová, Petra Křičky 1/2700, Moravská Ostrava
V návrhu územního plánu Magistrát města Frýdku - Místku žádným způsobem nevymezuje
využití pozemku prc.č. 478/22, k.ú. Lučina. Mám připomínku k tomu, že v územním plánu
chybí vymezení účelu tohoto pozemku.
Vzhledem k tomu, že na pozemcích parc.č. 481/7, 481/1, 479/4, 479/1, 58/2, 58/1, 481/4,
481/3, k.ú. Lučina je plánovaná výstavba rodinných domů, považujeme za nutné, aby bylo
rozhodnuto rovněž o využití pozemku parc.č. 478/22, který sousedí s mým pozemkem.
Pozemek parc.č. 478/22 byl vždy využíván pouze jako cesta k příjezdu k chatám. Obecní úřad
v Lučině sdělením ze dne 25. 6. 1992, č.j. 682/1992/Hl. všem vlastníkům dotčených pozemků
potvrdil, že do budoucna nepovolí Obecní úřad v Lučině využívat pozemku parc.č. 478/22
k jiným účelům než k příjezdům k chatám.
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Jedná se o pozemek v rekreační zóně obce a tato skutečnost by měla být zohledněna při
určování způsobu vymezení pozemku. Pozemek parc.č. 478/22 tvoří nezbytný mezník mezi
pozemky, na kterých se nachází chaty a pozemky s novými stavbami na sousedních
pozemcích.
Žádám o vymezení způsobu využití pozemků parc.č. 478/22 tak, aby neodporoval
dosavadnímu využití a zohlednil rovněž skutečnost, že se Obecní úřad v Lučině zavázal
nepovolit využití pozemku k jinému účelu než k příjezdu k chatám.
Odůvodnění připomínky:
Pozemek parc.č. 478/22 byl Návrhem územního plánu Lučina zařazen do plochy komunikací
a komunikačních prostorů (K) jako stávající plocha, jelikož je veden v katastru nemovitostí
jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je ve vlastnictví Obce Lučina. Obec Lučina
rozhodne jako příslušný silniční správní úřad o tom, zda se bude jednat o veřejnou nebo
neveřejnou komunikaci. Využití plochy K neodporuje dosavadnímu využití pozemku.
Námitky uplatněné při veřejném projednání Návrhu územního plánu Lučina
Zdeněk Papala, Lučina 120
Znění námitky:
Žádá o změnu zařazení pozemků parc.č. 13, 554/1, 553, k.ú. Lučina z plochy zemědělské (Z)
do plochy smíšené obytné (SO). Důvodem je možnost budoucí výstavby rodinných domů, o
které jeví zájem rodina (neteře a synovec) a ostatní zájemci.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Výše uvedené pozemky požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO).
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení pozemků parc.č. 13, 554/1, 553, k.ú. Lučina do plochy SO. Nové
zastavitelné plochy budou znovu projednány i s dotčenými orgány a sousedními obcemi podle
postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Iveta Obručová, Lučina 339
Znění námitky:
Žádá o změnu zařazení části pozemku parc.č. 583/8, k.ú. Lučina do zastavitelných ploch
v nezbytně nutné výměře pro možnost realizace stavby dvou rodinných domů.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Výše uvedený pozemek požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO). Pozemek parc.č.
583/8, k.ú. Lučina byl zčásti zařazen do plochy smíšené obytné (SO) jako zastavitelná plocha
Z 13. Na základě projednání s dotčenými orgány byl požadavek vyřazen. S požadavkem
nesouhlasil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(stanovisko č.j. MSK 164854/2010 ze dne 30.9.2010) z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. K nově navrženému
umístění plochy smíšené obytné (SO) pro stavbu dvou rodinných domů podle návrhu
žadatelky (viz úplné znění námitky) se dotčené orgány ani sousední obce nevyjadřovaly.
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Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení požadované části pozemku parc.č. 583/8, k.ú. Lučina do plochy
SO. Nové zastavitelné plochy budou znovu projednány i s dotčenými orgány a sousedními
obcemi podle postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu
územního plánu podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Iveta Obručová, Lučina 339
Znění námitky:
Podává námitku proti vyřazení části pozemku parc.č. 583/8, k.ú. Lučina ze zastavitelné
plochy. V návrhu územního plánu pod označením Z13 – plocha smíšená obytná. Návrh na
pořízení územního plánu podal v roce 2008 Milan Papala (otec) jako předchozí majitel
uvedeného pozemku na Obecním úřadě v Lučině, kde mu bylo doporučeno vymezit část
parcely 583/8 u příjezdové komunikace, která by navazovala na zástavbu sousední parcely č.
563/1, kde majitel sousední parcely rovněž žádal o změnu územního plánu.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek parc.č. 583/8, k.ú. Lučina byl zčásti zařazen do plochy smíšené obytné jako
zastavitelná plocha Z 13. Na základě projednání s dotčenými orgány byl požadavek vyřazen.
S požadavkem nesouhlasil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství (stanovisko č.j. MSK 164854/2010 ze dne 30. 9. 2010) z hlediska zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Krajský
úřad posoudil předložený záměr ve smyslu postupů daných § 4 a § 5 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu a vzal do úvahy i účel předpokládaných záborů. Krajský úřad
nesouhlasí se záměrem ozn. Z13 pro obytnou zástavbu.
Soňa Nedomová, Stromského 735/1, Ostrava, Radvanice
Znění námitky:
Z návrhu ÚP je zřejmé, že nedošlo k vyhovění žádosti o změnu zařazení parcely č. 218/4 a
218/5, k.ú. Lučina. Při poslední návštěvě Obecního úřadu v Lučině v září 2010 jsem
předběžně konzultovala svoji žádost s tehdejším starostou Ing. Jaroslavem Votýpkou. Ten mě
ujistil, že s mojí žádostí nevzniknou žádné problémy. Při nahlédnutí do rozpracovaného ÚP
jsme zjistili, že pozemky nebyly převedeny. K tomu se starosta vyjádřil, že zřejmě došlo
k chybě zakreslení. Žádám o znovu prověření vzniklé situace.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Výše uvedené pozemky požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO). Pozemky parc.č.
218/4 a 218/5, k.ú. Lučina byly po konzultaci urbanisty s obcí zařazeny do plochy smíšené
obytné (SO). Při zpracování návrhu územního plánu došlo k špatnému zařazení pozemků do
plochy zemědělské (Z).
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení pozemků parc.č. 218/4 a 218/5, k.ú. Lučina do plochy SO. Nové
zastavitelné plochy budou znovu projednány i s dotčenými orgány a sousedními obcemi podle
postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
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Zdeněk Kičmer, Lučina 383
Znění námitky:
Žádá o znovu posouzení návrhu územního plánu na pozemku parc.č. 46/1 a parc.č. 563/1,
k.ú. Lučina.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce vyhovuje pouze zařazení pozemku parc.č.
563/1, k.ú. Lučina.
Výše uvedený pozemek požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO). Pozemek parc.č.
46/1, k.ú. Lučina byl zčásti zařazen do plochy smíšené obytné (SO) jako zastavitelná plocha
Z 12. Pozemek parc.č. 563/1, k.ú. Lučina byl zčásti zařazen do plochy smíšené obytné (SO)
jako zastavitelná plocha Z 12. Na základě projednání s dotčenými orgány byly požadavky
vyřazeny. S požadavky nesouhlasil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství (stanovisko č.j. MSK 164854/2010 ze dne 30. 9. 2010) z hlediska
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších
předpisů. Krajský úřad posoudil předložený záměr ve smyslu postupů daných § 4 a § 5
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a vzal do úvahy i účel předpokládaných
záborů. Krajský úřad nesouhlasí se záměrem ozn. Z 12 a Z13 pro obytnou zástavbu.
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení pozemků parc.č. 563/1, k.ú. Lučina do plochy SO. Nové
zastavitelné plochy budou znovu projednány i s dotčenými orgány a sousedními obcemi podle
postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona. Pořizovatel zařazení tohoto pozemku nedoporučuje
kvůli zamítavému stanovisku krajského úřadu.
Jan a Anna Madajovi, Lučina 168
Znění námitky:
Jako majitelé parcely č. 122/8 a 122/2, k.ú. Kocurovice nesouhlasíme s místem navrhovaného
umístění trafostanice DTS_N4. Žádáme o umístění trafostanice do jiné vhodné lokality.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří vhodnější umístění trafostanice DTS_N4, tak aby nebyla v blízkosti
pozemků parc.č. 122/8 a 122/2, k.ú. Kocurovice. Nejedná se o podstatnou úpravu návrhu
územního plánu podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
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Mária Martečíková, Lučina 208, Pavol Martečík, Škarabelova 142, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Vznášíme připomínku k vyřazení parcely 291/2 v k.ú. Lučina z územního plánu a žádáme
o znovu posouzení a zařazení do územního plánu.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Výše uvedený pozemek požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO).
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení pozemku parc.č. 291/2, k.ú. Lučina do plochy SO. Nová
zastavitelná plocha bude případně znovu projednána i s dotčenými orgány a sousedními
obcemi podle postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu
územního plánu podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Pavla Prajerová, Slezská 2898, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Připomínkuji nezařazení pozemku parc.č. 578/5, k.ú. Lučina. Žádám o zařazení plochy určené
k výstavbě rodinných domů.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Výše uvedený pozemek požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO).
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení pozemku parc.č. 291/2, k.ú. Lučina do plochy SO. Nová
zastavitelná plocha bude znovu projednána i s dotčenými orgány a sousedními obcemi podle
postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Martin Papala, Nová ulice 301, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Připomínkuji nezařazení pozemků parc.č. 578/4 a 808, k.ú. Lučina. Žádám o zařazení plochy
určené k výstavbě rodinných domů.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Výše uvedené pozemky požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO).
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení pozemků parc.č. 578/4 a 808, k.ú. Lučina do plochy SO. Nové
zastavitelné plochy budou znovu projednány i s dotčenými orgány a sousedními obcemi podle
postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
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Stanislav Holek, Nad Potokem 1453, Šenov
Znění námitky:
Vznáší námitku proti Návrhu územního plánu Lučina, protože pozemek parc.č. 324/1,
k.ú. Lučina není podle tohoto návrhu určen k zástavbě a žádá o změnu tak, aby tento pozemek
byl určen k zástavbě. Dále uvádí, že sousední pozemky jsou již v současné době zastavěny.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Výše uvedený pozemek požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO).
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení pozemku parc.č. 324/1, k.ú. Lučina do plochy SO. Nové
zastavitelné plochy budou znovu projednány i s dotčenými orgány a sousedními obcemi podle
postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Michal Holek a Roman Holek, Nad Potokem 1453, Šenov
Znění námitky:
Vznáší námitku proti Návrhu územního plánu Lučina, protože pozemek parc.č. 174/3, k.ú.
Lučina nebyl podle tohoto návrhu zařazen do zastavitelných ploch a žádají o změnu tak, aby
tento pozemek byl určen k zástavbě. Již v současné době je k zástavbě určena část vedlejšího
pozemku parc.č. 174/1, k.ú. Lučina.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Výše uvedený pozemek požadují zařadit do plochy smíšené obytné (SO).
Odůvodnění včetně opatření pořizovatele:
Projektant prověří zařazení pozemku parc.č. 174/3, k.ú. Lučina do plochy SO. Nové
zastavitelné plochy budou znovu projednány i s dotčenými orgány a sousedními obcemi podle
postupů daných stavebním zákonem. Jedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Pavel Formánek, Řeznická 10, Praha 1
Znění námitky:
Žádá o znovu projednání pozemku parc.č. 46/5, který byl zamítnut v územním plánu.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek parc.č. 46/5, k.ú. Lučina byl zčásti zařazen do plochy smíšené obytné (SO) jako
zastavitelná plocha Z 12. Na základě projednání s dotčenými orgány byl požadavek vyřazen.
S požadavkem nesouhlasil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství (stanovisko č.j. MSK 164854/2010 ze dne 30. 9. 2010) z hlediska zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad posoudil předložený záměr ve smyslu postupů daných § 4 a § 5 zákona o
ochraně zemědělského půdního fondu a vzal do úvahy i účel předpokládaných záborů.
Krajský úřad nesouhlasí se záměrem ozn. Z 12 pro obytnou zástavbu.
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Požadavky obce Lučina
Na veřejném projednání Návrhu územního plánu Lučina byly pořizovateli předány určeným
zastupitelem další požadavky na úpravu Návrhu územního plánu Lučina (č.j. 120/2011 ze dne
23.2.2011), které na základě projednání uplatňuje Obec Lučina. Tyto požadavky budou
předány zpracovateli.
Po veřejném projednání byly k Návrhu územního plánu Lučina uplatněny po lhůtě 2 námitky.
Námitka paní Aleny Moškořové a manžely Janem a Danuší Boháčovými. Dalším
požadavkem je požadavek pana Ing. Olega Mencnera. Tyto požadavky nebyly projednány
v zastupitelstvu obce. Určený zastupitel požaduje jejich prověření a v případě vhodnosti
zapracování do Návrhu územního plánu Lučina.
Podle pořizovatele se jedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu podle § 53 odst. 2
stavebního zákona. Upravený návrh územního plánu bude znovu projednán i s dotčenými
orgány a sousedními obcemi podle postupů daných stavebním zákonem.
Dne 27. 9. 2011 se konalo řádné zasedání Zastupitelstva obce Lučina. Zastupitelstvo
schválilo pozměňovací návrhy v územním plánu, které vyplynuly při podstatné úpravě
návrhu územního plánu z konzultace určeného zastupitele, urbanistky, pořizovatele a
oslovených dotčených orgánů. Tyto pozměňovací návrhy byly zapracovány podle
Usnesení zastupitelstva obce č. 7 ze dne 27. 9. 2011 do návrhu územního plánu. Dne 24.
11. 2011 bylo oznámeno konání opakovaného veřejného projednání o vydání Návrhu
územního plánu Lučina formou opatření obecné povahy za účasti dotčených orgánů,
sousedních obcí a veřejnosti.
Připomínky k upravenému Návrhu územního plánu Lučina uplatněné při opakovaném
veřejném projednání
Ing. Jaroslav Votýpka, Lučina 209
Znění připomínky:
Žádá o stanovení a zapsání pro plochu smíšenou obytnou (SO) v podmínkách prostorového
uspořádání, minimální výměru parcely pro rodinný dům na 800 m2 a pro bytový dům na 1200
m2 .
Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro plochu smíšenou obytnou (SO) je v Návrhu územního plánu Lučina
stanovena podmínka prostorového uspořádání, která stanovuje, že zastavitelnost pozemků
rodinných domů je do 35 % a zastavitelnost ostatních pozemků, tj. bytových domů,
občanského vybavení, staveb a zařízení pro sport a rekreaci a pro provozování služeb apod.,
do 60 %. Z tohoto důvodu je stanovení minimální výměry v této ploše nadbytečné.
Vyhověním této připomínce by se jednalo o podstatnou úpravu návrhu územního plánu a
pořizovatel by musel nařídit opakované projednání návrhu územního plánu.
Stanislav Holek, Nad Potokem 1453, Šenov
Znění připomínky:
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Vlastník pozemku parc.č. 324/1, k.ú. Lučina vznáší námitku proti Návrhu územního plánu
Lučina. Konkrétně nesouhlasí s plánovanou trasou vedení vzdušného vedení vysokého napětí
22 kV napříč uvedeným pozemkem. Trasu je možno vést souběžně s komunikací.
Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel vyhodnotil tento požadavek jako připomínku podle ustanovení § 52
odst. 2, stavebního zákona. Ten stanovuje, že námitky proti návrhu územního plánu mohou
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Plánované vzdušné
vedení VN 22 kV není veřejně prospěšnou stavbou, veřejně prospěšným opatřením ani
zastavitelnou plochou. Jedná se o koncepci energetiky. Záměr vedení bude zpřesněn a
projednán až v následujících řízeních vedených stavebním úřadem (územní rozhodnutí).
Zastupitelstvo obce souhlasí se zakreslením výše uvedeného vedení podél komunikace u
pozemku parc.č. 324/1, k.ú. Lučina a žádá urbanistku o prověření úpravy zákresu.
Námitky k upravenému Návrhu územního plánu Lučina uplatněné při opakovaném
veřejném projednání
Rudolf Gallo, Třanovského 387, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Jsem majitelem pozemků parc.č. 530/10, 530/15, 530/18 a 530/12, k.ú. Lučina. V současném
územním plánu je tato lokalita ve smíšené zóně, tj. vhodné k bydlení i občanské vybavenosti.
V nově chystané změně územního plánu obce Lučina je dané místo navrhováno do zóny
pouze občanské vybavenosti. Proto vznáším tuto námitku, přičemž navrhuji zachování
současného stavu. Důvodem mé žádosti je plánovaná stavba RD.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedených pozemků námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemků parc.č. 530/10, 530/15, 530/18 a 530/12,
k.ú. Lučina. Ty byly zařazeny do plochy občanské vybavenosti (OV) od začátku projednávání
návrhu územního plánu.
Pozemky parc.č. 530/10, 530/15, 530/18 a 530/12, k.ú. Lučina byly po konzultaci urbanistky
s obcí zařazeny do plochy občanské vybavenosti (OV). V původním Územním plánu obce
Lučina byly pozemky zařazeny do zóny smíšené.
Převod pozemků 530/10, 530/15, 530/18 a 530/12, k.ú. Lučina z plochy občanské vybavenosti
(OV) do plochy smíšené obytné (SO) není podle zastupitelstva v souladu s cíli územního
plánování v obci Lučina. Pozemky byly dříve využívány jako „kemp“. V současné době se
v této lokalitě „U psí boudy“ objevilo několik staveb bez povolení. Tyto stavby svým
vzhledem snižují estetickou kvalitu okolí a podle rozdělení pozemků lze usuzovat, že se jedná
jen o stavby pro individuální rekreaci nikoli o stavby rodinných domů. Takové stavby jsou i
v rozporu s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které
nepřipouští rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci,
zejména v okolí vodní nádrže Žermanice. Přírůstek kapacit rodinné rekreace je možné
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realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Na celém
území obce Lučina se tímto návrhem územního plánu nenavrhují v souladu s výše uvedeným
nové lokality pro rodinnou rekreaci.
Záměr vlastníka na stavbu rodinného domu je podle zastupitelstva obce v této lokalitě
nevhodný, a proto byla tato lokalita převedena do plochy občanské vybavenosti (OV), která je
po konzultaci s urbanistkou vhodnější a umožní vybudování staveb vyjmenovaných v kapitole
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy OV.
Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že okolní pozemky jsou zařazeny do plochy výroby a
skladování (VS), což by mohlo způsobit budoucí problémy v předmětné lokalitě.
Dále zastupitelstvo obce konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Ing. Oleg Mencner, Lučina 354
Ing. Ludmila Mencnerová, Zikova 628/15, Olomouc – Nové Sady
Znění námitky:
Žádám Vás o doplnění Návrhu územního plánu Lučina. Žádáme změnu druhu pozemku
parc.č. 176/3, k.ú. Lučina (orná půda) a pozemku parc.č. 175/5, k.ú. Lučina (orná půda) na
pozemky typu zahrada. Tyto pozemky již minimálně 10 let neslouží ke svému účelu jako orná
půda a ani v budoucnu se takto využívat nebudou z hlediska malé výměry. Tyto pozemky
chceme osázet zčásti ovocnými stromy a zčásti využít k pěstování zeleniny.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedených pozemků námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemků parc.č. 175/5 a 176/3, k.ú. Lučina. Ty byly
zařazeny do plochy zemědělské (Z) od začátku projednávání návrhu územního plánu.
Pozemky parc.č. 176/3 a 175/5, k.ú. Lučina jsou v Návrhu územního plánu Lučina zařazeny
urbanistkou do plochy zemědělské (Z). V této ploše je hlavní využití určeno pro zemědělskou
rostlinnou výrobu a pastevní chov dobytka. Přípustné je mimo jiné i zřizování sadů bez
oplocení. Naopak nepřípustné je mimo jiné zřizování zahrádkových osad a zahrad. Změnu
druhu pozemků je možné žádat pouze v řízení vedené příslušným stavebním úřadem, a to
v souladu s § 80, stavebního zákona – rozhodnutí o změně využití území.
Převod pozemků 176/3 a 175/5, k.ú. Lučina z plochy zemědělské do plochy zemědělské
zahrady (ZZ) je přípustný a nedojde tím k podstatné úpravě návrhu územního plánu, protože
pozemky zůstanou součástí zemědělského půdního fondu.
Karel a Iveta Hulínovi, Mládí 5/1102, Havířov – Šumbark
Znění námitky:
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Žádám o změnu zařazení pozemku parc.č. 530/17, k.ú. Lučina do plochy smíšené obytné.
Toto využití je vzhledem k velikosti a umístění jediné možné. Jakékoliv hledání jiného
zařazení povede pouze k obcházení stavebního zákona v podobě obytných avií, karavanů a
podobných šíleností. Totéž platí pro oplocení – provizoria v podobě pletiv, zástěn a živých
plotů jen necitlivě naruší vzhled krajiny a okolí. Žádám o zařazení do ÚP tak, aby bylo možné
pozemek oplotit drátěným pletivem zelené barvy, navazujícím na stávající oplocení parc.č.
530/5 resp. celého oploceného areálu.
Také žádám, aby zde mohl být realizován sklad nářadí v podobě drobné dřevěné stavby
sloužící k uskladnění nářadí, lodě případně zahradního nábytku.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedeného pozemku námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemku parc.č. 530/17, k.ú. Lučina. Ten byl
zařazen do plochy občanské vybavenosti (OV) od začátku projednávání návrhu územního
plánu.
Pozemek parc.č. 530/17, k.ú. Lučina byl po konzultaci urbanistky s obcí zařazen do plochy
občanské vybavenosti (OV). V původním Územním plánu obce Lučina byl pozemek zařazen
do zóny smíšené.
Převod pozemku 530/17, k.ú. Lučina z plochy občanské vybavenosti (OV) do plochy smíšené
obytné (SO) není podle zastupitelstva v souladu s cíli územního plánování v obci Lučina.
Pozemky byly dříve využívány jako „kemp“. V současné době se v této lokalitě „U psí
boudy“ objevilo několik staveb bez povolení. Tyto stavby svým vzhledem snižují estetickou
kvalitu okolí a podle rozdělení pozemků lze usuzovat, že se jedná jen o stavby pro
individuální rekreaci nikoli o stavby rodinných domů. Takové stavby jsou i v rozporu
s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR), které nepřipouští
rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci, zejména v okolí
vodní nádrže Žermanice. Přírůstek kapacit rodinné rekreace je možné realizovat výhradně
přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Na celém území obce Lučina se
tímto návrhem územního plánu nenavrhují v souladu s výše uvedeným nové lokality pro
rodinnou rekreaci.
Záměr vlastníka na stavbu skladu nářadí v podobě drobné dřevěné stavby sloužící
k uskladnění nářadí, lodě případně zahradního nábytku je podle zastupitelstva obce i
s ohledem na ZÚR v této lokalitě nevhodný, a proto byla tato lokalita převedena do plochy
občanské vybavenosti (OV), která je po konzultaci s urbanistkou vhodnější a umožní
vybudování staveb vyjmenovaných v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití pro plochy OV.
Dále zastupitelstvo obce konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Bronislav a Aurelie Rozbrojovi, Padlých hrdinů 138/33, Havířov – Životice
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Znění námitky:
Požadujeme zařazení pozemku parc.č. 606/1, k.ú. Lučina do územního plánu pro výstavbu
rodinných domů. Výše uvedený pozemek nebyl zařazen do návrhu územního plánu pro
výstavbu rodinných domů. Paní starostkou nám bylo sděleno, že nejsme občany obce Lučina
a proto jsme byli vyřazeni. Toto jednání považujeme za diskriminační.
Původní vlastní pozemky nám byly zabrány pro výstavbu města Havířova včetně rodinného
domku. Když jsme stavěli nový RD, museli jsme pozemek koupit, žádnou náhradu za
původní pozemky jsme nedostali. Zároveň obě naše dcery postavily RD a také si musely
pozemky koupit. Teď máme 4 vnoučata (3 dospělé) a z toho důvodu jsme žádali o zařazení
našich náhradních pozemků získaných v restituci do územního plánu pro výstavbu RD.
Když stát nabízel náhradní pozemky v restitučním nároku, několikrát jsme byli vyřazeni
z důvodu, že nejsme z obce nebo okresu, kde se pozemky nabízely. I toto jsme považovali za
diskriminaci. Až se zavedla obálková metoda, tak jsme pozemek parc.č. 606/1 získali, protože
jsme dali nejvyšší nabídku. Tuto nabídku jsme udělali právě z toho důvodu, aby naše
vnoučata měla k dispozici pozemek pro stavbu RD a také z důvodu, jelikož stále sledovat,
které pozemky jsou pozemkovým fondem nabízeny na to jsme už neměli sílu, protože jsme už
ve vyšším věku, tak jsme se rozhodli, že je přeplatíme. Toto byla jediná možnost, jak
pozemky v restituci získat. Naše původní pozemky se nacházely na krásném rovinatém
slunném místě za bývalým Svitem v Havířově.
Věříme, že k tomuto našemu sdělení bude přihlédnuto a pozemek parc.č. 606/1 bude zařazen
do návrhu územního plánu pro výstavbu rodinných domů.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek byl v původním Návrhu územního plánu Lučina, který byl projednán na veřejném
projednání dne 28. 2. 2011 zařazen urbanistkou do zastavitelného území, plochy smíšené
obytné (SO). Usnesením č. 7 Zastupitelstva obce Lučina ze dne 27. 9. 2011 byl pozemek
parc.č. 606/1, k.ú. Lučina z Návrhu územního plánu Lučina vyřazen. Důvodem byla
skutečnost, že převis nabídky nových zastavitelných ploch byl po úpravě územního plánu
podle pokynů zastupitelstva (Usnesení č. 4 ze dne 13. 4. 2011) a požadavku obce uplatněného
při veřejném projednání příliš velký a bylo nutné některé zastavitelné plochy přehodnotit a
vyřadit. Řešení bylo navrženo určeným zastupitelem, který ho projednal na 19. Schůzi rady
obce konané dne 19. 9. 2011 (bod 3/RO/19). O pozměňovacích návrzích bylo jednotlivě
rozhodnuto na řádném zasedání Zastupitelstva obce Lučina dne 27. 9. 2011.
Urbanistka poté podle výše uvedeného usnesení návrh územního plánu upravila a pozemek
zařadila do plochy zemědělské Z. Pořizovatel poté nařídil opakované veřejné projednání
o upraveném Návrhu územního plánu Lučina, které se konalo dne 12. 1. 2012.
Zastupitelstvo obce konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán. Z tohoto důvodu nepovažuje své jednání za
diskriminační. Zastupitelstvo obce nemá povinnost vyhovět všem požadavkům vlastníků.
Marcel Kičmer, Lučina 383
Znění námitky:
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Žádám o znovu posouzení zařazení parcely č. 563/1, k.ú. Lučina do plochy smíšené obytné
(SO). Tato parcela byla na zasedání Zastupitelstva obce Lučina dne 13. 4. 2011 zařazena do
plochy smíšené obytné schválením druhé části námitky č. 9.
Usnesením Zastupitelstva obce Lučina ze dne 27. 9. 2011 byla vyřazena jako plocha č. 15 –
parcela č. 563/1. Pro vyřazení bylo 8 členů, zdrželo se 6. Z toho vyplývá, že při tomto
hlasování nebyli zastupitelé zdaleka jednotní tak, jako při předcházejícím.
S odvoláním na § 6 odst. 5, stavebního zákona žádám zastupitelstvo obce o nové a objektivní
projednání naší původní žádosti, neboť dle tohoto zákona zastupitelstvo obce mimo jiné
vydává v samostatné působnosti územní plán. Zastupitelstvo obce má širokou rozhodovací
pravomoc, jak vyplývá ze stavebního zákona a v žádném případě není vázáno názory vyšších
organizačních stupňů (tyto mají pouze doporučující charakter).
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek byl v původním Návrhu územního plánu Lučina, který byl projednán na společném
jednání dne 2.9.2010 zařazen urbanistkou do zastavitelného území, plochy smíšené obytné
(SO – Z13).
S požadavkem nesouhlasil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství (stanovisko č.j. MSK 164854/2010 ze dne 30. 9. 2010) z hlediska zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad posoudil předložený záměr ve smyslu postupů daných § 4 a § 5 zákona o
ochraně zemědělského půdního fondu a vzal do úvahy i účel předpokládaných záborů.
Krajský úřad nesouhlasí se záměrem ozn. Z 13 pro obytnou zástavbu.
Usnesením č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Lučina ze dne 13. 4. 2011 bylo námitce
podané u veřejného projednání o Návrhu územního plánu Lučina jako námitka č. 9 zčásti
vyhověno i přes nesouhlas výše uvedeného dotčeného orgánu.
Usnesením č. 7 Zastupitelstva obce Lučina ze dne 27. 9. 2011 byl pozemek parc.č. 606/1,
k.ú. Lučina z Návrhu územního plánu Lučina vyřazen z důvodu nesouhlasu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje jako dotčeného orgánu. Zastupitelstvo obce je podle stavebního
zákona vázáno stanovisky dotčených orgánů. Tato povinnost mimo jiné vychází z § 54 odst. 2
stavebního zákona, ve kterém se uvádí, že zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření,
že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu. Urbanistka poté podle výše uvedeného usnesení pozemek ponechala zařazen
v ploše zemědělské (Z). Pořizovatel poté nařídil opakované veřejné projednání o upraveném
Návrhu územního plánu Lučina, které se konalo dne 12. 1. 2012.
Zastupitelstvo obce dále konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Stanislav Holek, Nad Potokem 1453, Šenov
Znění námitky:
Vlastník pozemku parc.č. 320/1, k.ú. Lučina vznáší námitku proti Návrhu územního plánu
Lučina. Konkrétně navrhuje zahrnout část pozemku vyznačenou v příloze do plochy smíšené
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obytné. K pozemku je příjezd a sousední parcela je zčásti zařazena do kategorie smíšené
obytné.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje
Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedeného pozemku námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemku parc.č. 320/1, k.ú. Lučina. Ten byl zařazen
zčásti do plochy smíšené obytné (SO) a zčásti do plochy zemědělské (Z) od začátku
projednávání návrhu územního plánu.
Jedná se o nový požadavek na zařazení do zastavitelného území, plochy smíšené obytné (SO).
V upraveném Návrhu územního plánu Lučina je již část pozemku parc.č. 320/1, k.ú. Lučina
zařazen do plochy SO. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s dalším rozšířením plochy SO na
pozemku parc.č. 320/1, k.ú. Lučina. Důvodem je zachování plánované zástavby kolem místní
komunikace a nerozšiřování do částí, pro které by musela být vybudována další příjezdová
komunikace.
Zastupitelstvo obce dále konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení celého pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Vlastimil Šik, Jiráskova 572, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Prosím o zařazení pozemku parc.č. 530/21, k.ú. Lučina do plochy smíšené obytné, kde je
možná výstavba oplocení.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
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Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedeného pozemku námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemku parc.č. 530/21, k.ú. Lučina. Ten byl
zařazen do plochy občanské vybavenosti (OV) od začátku projednávání návrhu územního
plánu.
Pozemek parc.č. 530/21, k.ú. Lučina byl po konzultaci urbanistky s obcí zařazen do plochy
občanské vybavenosti (OV). V původním Územním plánu obce Lučina byl pozemek zařazen
do zóny smíšené.
Převod pozemku 530/21, k.ú. Lučina z plochy občanské vybavenosti (OV) do plochy smíšené
obytné (SO) není podle zastupitelstva v souladu s cíli územního plánování v obci Lučina.
Pozemky byly dříve využívány jako „kemp“. V současné době se v této lokalitě „U psí
boudy“ objevilo několik staveb bez povolení. Tyto stavby svým vzhledem snižují estetickou
kvalitu okolí a podle rozdělení pozemků lze usuzovat, že se jedná jen o stavby pro
individuální rekreaci nikoli o stavby rodinných domů. Takové stavby jsou i v rozporu
s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR), které nepřipouští
rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci, zejména v okolí
vodní nádrže Žermanice. Přírůstek kapacit rodinné rekreace je možné realizovat výhradně
přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Na celém území obce Lučina se
tímto návrhem územního plánu nenavrhují v souladu s výše uvedeným nové lokality pro
rodinnou rekreaci.
Dále zastupitelstvo obce konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Rudolf Rapoš, Osadní 693/5, Havířov – Prostřední Suchá
Znění námitky:
Prosím o zařazení pozemku parc.č. 530/13, k.ú. Lučina do plochy smíšené obytné, kde je
možná výstavba oplocení.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje
Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedeného pozemku námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemku parc.č. 530/13, k.ú. Lučina. Ten byl
zařazen do plochy občanské vybavenosti (OV) od začátku projednávání návrhu územního
plánu.
Pozemek parc.č. 530/13, k.ú. Lučina byl po konzultaci urbanistky s obcí zařazen do plochy
občanské vybavenosti (OV). V původním Územním plánu obce Lučina byl pozemek zařazen
do zóny smíšené.
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Převod pozemku 530/13, k.ú. Lučina z plochy občanské vybavenosti (OV) do plochy smíšené
obytné (SO) není podle zastupitelstva v souladu s cíli územního plánování v obci Lučina.
Pozemky byly dříve využívány jako „kemp“. V současné době se v této lokalitě „U psí
boudy“ objevilo několik staveb bez povolení. Tyto stavby svým vzhledem snižují estetickou
kvalitu okolí a podle rozdělení pozemků lze usuzovat, že se jedná jen o stavby pro
individuální rekreaci nikoli o stavby rodinných domů. Takové stavby jsou i v rozporu
s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR), které nepřipouští
rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci, zejména v okolí
vodní nádrže Žermanice. Přírůstek kapacit rodinné rekreace je možné realizovat výhradně
přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Na celém území obce Lučina se
tímto návrhem územního plánu nenavrhují v souladu s výše uvedeným nové lokality pro
rodinnou rekreaci.
Dále zastupitelstvo obce konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Iveta Surovčeková, ČSA 1940, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Prosím o zařazení pozemku parc.č. 530/14, k.ú. Lučina do plochy smíšené obytné, kde je
možná výstavba oplocení.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedeného pozemku námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemku parc.č. 530/14, k.ú. Lučina. Ten byl
zařazen do plochy občanské vybavenosti (OV) od začátku projednávání návrhu územního
plánu.
Pozemek parc.č. 530/14, k.ú. Lučina byl po konzultaci urbanistky s obcí zařazen do plochy
občanské vybavenosti (OV). V původním Územním plánu obce Lučina byl pozemek zařazen
do zóny smíšené.
Převod pozemku 530/14, k.ú. Lučina z plochy občanské vybavenosti (OV) do plochy smíšené
obytné (SO) není podle zastupitelstva v souladu s cíli územního plánování v obci Lučina.
Pozemky byly dříve využívány jako „kemp“. V současné době se v této lokalitě „U psí
boudy“ objevilo několik staveb bez povolení. Tyto stavby svým vzhledem snižují estetickou
kvalitu okolí a podle rozdělení pozemků lze usuzovat, že se jedná jen o stavby pro
individuální rekreaci nikoli o stavby rodinných domů. Takové stavby jsou i v rozporu
s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR), které nepřipouští
rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci, zejména v okolí
vodní nádrže Žermanice. Přírůstek kapacit rodinné rekreace je možné realizovat výhradně
přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Na celém území obce Lučina se
tímto návrhem územního plánu nenavrhují v souladu s výše uvedeným nové lokality pro
rodinnou rekreaci.
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Dále zastupitelstvo obce konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Aleš Kadlubek, Bavlnářská 2777, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Požaduji zařadit pozemky parc.č. 558/4 a 558/5, k.ú. Lučina do plochy bydlení, popř.
smíšené). Na pozemku parc.č. 558/4 budu v budoucnu realizovat stavbu RD – popř. rekreační
chatu s trvalým bydlením.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedených pozemků námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemků parc.č. 558/4 a 558/5, k.ú. Lučina. Ty byly
zařazeny do plochy zemědělské (Z) od začátku projednávání návrhu územního plánu.
Převod pozemku 558/4 a 558/5, k.ú. Lučina z plochy zemědělské (Z) do plochy smíšené
obytné (SO) není podle zastupitelstva v souladu s cíli územního plánování v obci Lučina.
Pozemky se nacházejí v lokalitě, která je mimo souvisle zastavěné území a přímo navazuje na
plochu výroby a skladování (VS). Obec nehodlá tímto směrem rozšiřovat pozemky určené pro
zástavbu rodinnými domy.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí ani s umístěním rekreační chaty na výše uvedených
pozemcích. Taková stavba jsou i v rozporu s vydanými Zásadami územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR), které nepřipouští rozšiřování a vznik nových lokalit
určených pro stavby k rodinné rekreaci, zejména v okolí vodní nádrže Žermanice. Přírůstek
kapacit rodinné rekreace je možné realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby
na rekreační chalupy. Na celém území obce Lučina se tímto návrhem územního plánu
nenavrhují v souladu s výše uvedeným nové lokality pro rodinnou rekreaci.
Dále zastupitelstvo obce konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Jaromír Kočvara, Aloise Gavlase 38/14, Ostrava – Dubina
Znění námitky:
Požaduji zařadit pozemky parc.č. 530/3, 530/20 a 530/19, k.ú. Lučina do plochy smíšené
obytné, kde je možná výstavba RD a oplocení. V současné době je plocha rekreační, s čímž
nesouhlasím.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce nevyhovuje.
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Odůvodnění:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podání jako námitku, přestože byla uplatněna až při
opakovaném veřejném projednání, které se konalo kvůli podstatné úpravě návrhu územního
plánu, která vyplynula s rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách ze dne 13. 4. 2011. Při
veřejném projednání konaném dne 28. 2. 2011 vlastník výše uvedených pozemků námitku
neuplatnil. Podstatná úprava se netýkala pozemků parc.č. 530/3, 530/20 a 530/19, k.ú. Lučina.
Ty byly zařazeny do plochy občanské vybavenosti (OV) od začátku projednávání návrhu
územního plánu.
Pozemky parc.č. 530/3, 530/20 a 530/19, k.ú. Lučina byly po konzultaci urbanistky s obcí
zařazeny do plochy občanské vybavenosti (OV). V původním Územním plánu obce Lučina
byly pozemky zařazeny do zóny smíšené.
Převod pozemků 530/3, 530/20 a 530/19, k.ú. Lučina z plochy občanské vybavenosti (OV) do
plochy smíšené obytné (SO) není podle zastupitelstva v souladu s cíli územního plánování
v obci Lučina. Pozemky byly dříve využívány jako „kemp“. V současné době se v této
lokalitě „U psí boudy“ objevilo několik staveb bez povolení. Tyto stavby svým vzhledem
snižují estetickou kvalitu okolí a podle rozdělení pozemků lze usuzovat, že se jedná jen o
stavby pro individuální rekreaci nikoli o stavby rodinných domů. Takové stavby jsou i
v rozporu s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které
nepřipouští rozšiřování a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci,
zejména v okolí vodní nádrže Žermanice. Přírůstek kapacit rodinné rekreace je možné
realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Na celém
území obce Lučina se tímto návrhem územního plánu nenavrhují v souladu s výše uvedeným
nové lokality pro rodinnou rekreaci.
Záměr vlastníka na stavbu rodinného domu je podle zastupitelstva obce v této lokalitě
nevhodný, a proto byla tato lokalita převedena do plochy občanské vybavenosti (OV), která je
po konzultaci s urbanistkou vhodnější a umožní vybudování staveb vyjmenovaných v kapitole
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy OV.
Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že okolní pozemky jsou zařazeny do plochy výroby a
skladování (VS), což by mohlo způsobit budoucí problémy v předmětné lokalitě.
Dále zastupitelstvo obce konstatuje, že vlastník nemá právní nárok na určení pozemku
k požadovanému účelu, tj. pro zastavění stavbami rodinných domů, neboť je pravomocí obce
rozhodnout o využití území v rámci svého územního obvodu. To vyplývá mimo jiné
s ustanovení § 6 odst. 5 bodu c), stavebního zákona, který udává, že zastupitelstvo obce
vydává v samostatné působnosti územní plán.
Martin Papala, Nová 301, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Požaduji opravu chybného zákresu. Pozemek parc.č. 578/4, k.ú. Lučina, je zařazen v ploše
ZZ. Požadujeme ho zařadit do plochy smíšené obytné (SO), jak bylo schváleno
zastupitelstvem.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Usnesením č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Lučina ze dne 13. 4. 2011 bylo námitce
podané u veřejného projednání o Návrhu územního plánu Lučina jako námitka č. 12
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vyhověno a pozemek měl být urbanistkou zařazen do plochy smíšené obytné (SO). Do
grafické části upraveného Návrhu územního plánu Lučina nebyl tento požadavek omylem
zakreslen.
Urbanistka zařadila výše uvedené plochy do zastavěného území plochy smíšené obytné (SO)
podle požadavků obce. Nejedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu, protože
nedojde k vymezení nové zastavitelné plochy, ale jen k úpravě zastavěného území.
Pavla Prajerová, Slezská 2898, Frýdek-Místek
Znění námitky:
Požaduji opravu chybného zákresu. Pozemek parc.č. 578/5, k.ú. Lučina, je zařazen v ploše
ZZ. Požadujeme ho zařadit do plochy smíšené obytné (SO), jak bylo schváleno
zastupitelstvem.
Rozhodnutí o námitce: Zastupitelstvo obce námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Usnesením č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Lučina ze dne 13. 4. 2011 bylo námitce
podané u veřejného projednání o Návrhu územního plánu Lučina jako námitka č. 12
vyhověno a pozemek měl být urbanistkou zařazen do plochy smíšené obytné (SO). Do
grafické části upraveného Návrhu územního plánu Lučina nebyl tento požadavek omylem
zakreslen.
Urbanistka zařadila výše uvedené plochy do zastavěného území plochy smíšené obytné (SO)
podle požadavků obce. Nejedná se o podstatnou úpravu návrhu územního plánu, protože
nedojde k vymezení nové zastavitelné plochy, ale jen k úpravě zastavěného území.
Všechny stanoviska, připomínky a námitky uplatněné při projednávání Návrhu
územního plánu Lučina jsou k nahlédnutí ve spisu MMFM_S 1898/2009/OÚRaSŘ/Van
vedeném k pořízení Územního plánu Lučina.
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