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Zastupitelstvo obce DLOUHÁ LOUČKA  
 
jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 
4,  § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a  § 171 až 174  zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád  
 

vydává  
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I. ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHÁ LOUČKA 
 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hranice zastavěného území byla v územním plánu vymezena k datu 30. 6. 2014 Hranice 
zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace (Hlavní výkres, Výkres základního 
členění). 

 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

2.1  HLAVNÍ KONCEPČNÍ CÍLE A PRINCIPY ROZVOJE OBCE  

Základní principy koncepce územního plánu směřují k vyváženému hospodářskému a 
sociálnímu rozvoji obce při důsledném respektování územních podmínek v řešeném území - zejména 
z hlediska zachování příznivého životního prostředí, přírodně - krajinářských i kulturních hodnot. 

Základní principy územního rozvoje obce (vč. kvalitativního):  

 vytvářet předpoklady pro adekvátní rozvoj celého administrativního území obce vzhledem k její 
populační základně a hierarchii v systému osídlení; 

 respektovat prostorově - urbanistickou svébytnost vlastního sídla obce jako historicky utvářené 
jednotky včetně umožnění optimálního rozvoje; 

 chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturně - civilizační hodnoty (včetně 
registrovaných kulturních památek, památek místního významu, stavebních a krajinných 
dominant, významných výhledů a pohledových os apod.);   

 udržet, příp. vhodně posílit význam obce v rámci regionu vytvořením podmínek pro zlepšení 
fungování obce jako samostatné územně správní jednotky; 

 vytvořit podmínky pro kvalitativní zlepšování života v obci - vymezením rozvojových lokalit 
umožňujících přiměřený rozvoj obytné výstavby (zejména venkovského charakteru při 
respektování přiměřené intenzity zástavby) a dalších souvisejících funkcí (drobná výroba a služby, 
občanské vybavení, rekreace, sport, podpora vzniku rozmanitých forem podnikání), 
zkvalitňováním veřejné infrastruktury (koncepční řešení kanalizace včetně likvidace odpadních 
vod, umožnění plynofikace obce), zlepšováním životního prostředí a krajinného zázemí obce; 

 umožnit rekreační využívání území (v rámci podmínek využití zastavěného území a zastavitelných 
ploch umožnit rozvoj netradičních forem rekreace (agroturistika apod.), umožnit rekreační 
využívání krajiny za současné ochrany jejích nejcennějších částí (rozvoj cykloturistické sítě, 
doplňování souvisejícího vybavení apod.);  

 nepřipouštět nebo eliminovat nežádoucí funkce a činnosti v území zejména tam, kde ohrožují či 
znehodnocují obytnou (rekreační) funkci, popř. chráněné hodnoty v území; 

 prostorově umožnit dostatečnou protierozní ochranu území ve snaze o soulad realizovaných 
opatření (prvků) s krajinným a urbánním rámcem;  

 chránit přírodně cenné složky krajiny (ÚSES, EVL, VKP, ZCHÚ), zemědělský půdní fond a 
PUPFL;  

 v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch 
veřejné zeleně a přírodně - rekreačního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního obytného 
prostředí; 

 vytvářet předpoklady pro posilování identifikace obyvatel s obcí a upevnění společenských vazeb, 
(i s využitím místního kulturně - historického potenciálu);  



   Územní plán Dlouhá Loučka 

 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
6

2.2  OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Celé území obce je nutno rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. při 
respektování urbanistických, architektonických, kulturně - historických a přírodně - krajinářských kvalit 
řešeného území. Umisťování jednotlivých staveb je nutno podřídit prostředí, do kterého budou 
vsazovány, tj. musí mít přiměřené architektonické, prostorové a objemové parametry, účinky jejich 
provozu pak nesmí narušovat hodnoty okolního prostředí. Kromě hodnot chráněných právními 
předpisy a rozhodnutím příslušných orgánů (celé řešené území je území s archeologickými nálezy, 
nemovité kulturní památky - pomník Osvobození č. r. ÚSKP 25019/6 - 5217, výšinné opevnění - 
hradiště č. r. ÚSKP18774/6 - 3036, evropsky významná lokalita CZ0530020 Hřebečovský hřbet, 
přírodní rezervace č. 1918 Rohová, přírodní rezervace Dlouholoučské stráně, lokality výskytu zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, zákonné VKP (lesy, rybníky, mokřady apod.), pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) a zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany je územním plánem stanovena 
nutnost ochrany i následujících hodnot: 

Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně-historické 

 dochovaná urbanistická struktura obce s nutností respektovat historicky založený půdorysný 
typ lesní lánové vsi, urbanizační osy a jádro osídlení (vč. souvisejících veřejných prostranství);  

 charakteristický typ zástavby, který představuje chalupy a hospodářské usedlosti o jednom 
nadzemním podlaží se sedlovou střechou o sklonu blízkém 450. U chalup šlo o půdorysy ve 
tvaru obdélníku, půdorysy hospodářských usedlostí byly řešeny do tvaru písmene L či U. 
Výjimkou nejsou ani zcela uzavřené půdorysy. Vůči veřejnému prostoru byly objekty 
orientovány jak podélně, tak kolmo, určující byl v tomto případě terénní reliéf. Intenzita 
zástavby je pak charakterizována plošně významným zastoupením ploch soukromé zeleně 
(většinou zahrad), které na chalupy a usedlosti navazovaly a tvořily s nimi nedílný celek; 

 památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně - historického dědictví a 
některé z nich plní i funkci pozitivních lokálních stavebních dominant. Jedná se např. o 
následující objekty: 

 budova Základní školy Dlouhá Loučka; 
 budova Obecního úřadu Dlouhá Loučka; 
 budova bývalé mlékárny; 
 mlýn v sousedství raně středověkého hradiště; 
 kamenný kříž u budovy základní školy; 
 kamenný kříž při silnici II. třídy v jižní části obce; 
 kaplička na veřejném prostranství v jižní části obce;  
 železný kříž s kamenným podstavcem při cyklotrase v jihovýchodní části k.ú. (torzo); 
 křížek při místní komunikaci na severním okraji k.ú; 

Hodnoty přírodní a krajinné 

 systém ekologické stability (LBC, LBK, NRBC) a interakční prvky;  

 plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené 
nezastavěného území - NS; 

 urbanistická a krajinářská funkce toku Třebůvky; 

 celkový krajinný ráz severozápadního výběžku Drahanské vrchoviny včetně ochrany měřítka 
tradičního horizontu s cennými pohledy na zemědělskou krajinu (od prameniště Třebůvky, 
pohledy na Hřebečovský hřbet ze Slídového a Arnoštovského vrchu), pohledy a průhledy na 
dominantu kostela Narození sv. Jana Křtitele v sousedím Křenově; 

 
Hodnoty přírodně - civilizační a civilizační 

 prostupnost krajiny - síť polních a lesních cest v krajině, propojení zástavby s přírodním 
zázemím; 

 významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí, 
aleje podél silnic, významná solitérní zeleň, zeleň přírodního charakteru uvnitř sídla; 

 značené cyklotrasy č. 4030 (Mor. Třebová - Dlouhá Loučka - Křenov), č. 4147 (Moravská 
Třebová - Arnoštovské sedlo) a č. 104 (Městečko Trnávka - Křenov - Svojanov - Jimramov - 
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Kadov), neznačené cyklotrasy od zastavěného území krajinou směrem na Boršov u Moravské 
Třebové a červená a modrá turistická trasa (včetně návrhů na jejich doplnění); 

 občanská vybavenost veřejného charakteru (objekt obecního úřadu s mateřskou školou, 
objekt základní školy, kulturní dům, hasičská zbrojnice; 

 vybavenost technickou infrastrukturou (telekomunikační síť a elektrorozvody v celém ř. ú., 
veřejný vodovod, dešťová kanalizace);  

 obslužnost hromadnou autobusovou dopravou vč. autobusových zastávek;  

 prvky meliorační soustavy (investice do půdy); 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU 
SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

3.1  URBANISTICKÁ KONCEPCE  

3.1.1  Zásady urbanistické koncepce 

 Stanovená urbanistická koncepce obce vychází z charakteristik území, respektuje krajinné 
podmínky vč. souvisejících hodnot a limitů a kromě výše uvedených odráží i následující zásady: 

 respektovat historicky založenou kostru urbanistické struktury obce - původně lánová ves; 

 zabezpečit stabilizaci ploch občanského vybavení v obci, zejména veřejného charakteru, vytvořit 
podmínky pro rozvoj bydlení v rodinných domech mimo území aktivní záplavové zóny Třebůvky a 
mimo území přírodní rezervace Dlouholoučské stráně;  

 umožnit rozvoj různorodého spektra občanského vybavení, služeb a výroby za účelem posílení 
obce jako soběstačné samosprávné jednotky a to jak v zastavitelných plochách, tak plochách 
stabilizovaných prostřednictvím stanoveného způsobu využití jednotlivých funkčních ploch; 

 nevytvářet nové sídelní lokality v historicky neurbanizovaných prostorech; 

 urbanistické jádro obce nenarušovat necitlivými funkčními změnami (přestavbami) stávajících 
ploch (objektů), funkčně posílit centrum obce; 

 při umisťování nových objektů respektovat pohledové osy na okolní dominanty - kopuli kostela 
Narození sv. Jana Křtitele v sousedím Křenově; 

 vhodnou formou usměrnit základní architektonické aspekty rozvoje obce: novostavby a přestavby 
realizované v zastavěném území a navržených rozvojových plochách budou svým měřítkem a 
prostorově - hmotovým řešením respektovat charakteristický typ zástavby a prostorové podmínky 
plynoucí z polohy lokality; 

 posílit segment veřejné zeleně uvnitř zastavěného území, chránit stávající plochy veřejné zeleně a 
veřejně přístupné plochy zeleně soukromé, které se významně podílejí na obrazu veřejného 
prostoru; 

 podporovat přirozené propojení zastavěného území s okolní krajinou realizací opatření z Plánu 
společných zařízení pořízených KPÚ Dlouhá Loučka, popř. realizací prvků ÚSES a doprovodných 
interakčních prvků;  

 umožnit doplnění a zkvalitnění některých segmentů technické infrastruktury;  

 vytvořit podmínky pro realizaci stezek pro pěší a cyklisty a doplnění značených cyklotras, 
realizovat chodníky podél průtahu silnice II. třídy obcí; 

 

3.1.2  Plochy s rozdílným způsobem využití 

Součástí urbanistické koncepce je vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž 
hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kap. 6 ÚP. Upřesňující 
podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak doplněny v kap. 3.3 ÚP. 

Územním plánem je stabilizované území rozčleněno na funkčně sjednocené plochy, jejichž  
druh je deklarován na základě převládajícího a pro konkrétní území nejvhodnějšího využití. Regulativy 
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(hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití) umožní adekvátní spektrum využití 
území. Stávající funkce definované jako nepřípustné by měly být postupně vytěsňovány. Dosavadní 
způsob využití, který neodpovídá vymezeným podmínkám, je možný, pokud nevytváří závažnou 
překážku rozvoje v rámci funkce hlavní. 
 Plochy bydlení - venkovské - BV - stabilizované i návrhové plochy venkovského bydlení 

doplněné obslužnou sférou a nerušící výrobní činností, tvoří v obci převážnou část zastavěného 
území. Rozvojové plochy jsou vymezeny jako zastavitelné v prolukách stávající zástavby a ve 
vazbě na ně prakticky po celém jeho obvodu, nebo jako plocha přestavby v centru obce. 
Realizace bytových domů v této funkci je možná za splnění konkrétních podmínek stanovených 
v ploše přestavby P1; 

 Plochy bydlení - v bytových domech - BH - vymezené pouze jako plochy stabilizované, resp. 
stávající plochy bytových domů z důvodu odlišení charakteru hromadného bydlení;  

 Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV - samostatně jsou v ÚP vymezeny 
pouze jako stabilizované; zahrnují objekt obecního úřadu s mateřskou školou, objekt základní školy, 
školní jídelny, kulturní dům, hasičskou zbrojnici. Objekty občanského vybavení veřejného charakteru 
je možno umisťovat za splnění daných podmínek v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití; 

 Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS - vymezeny jsou 
stabilizované plochy velkého fotbalového hřiště se zázemím v severní části zastavěného území a 
malé plochy dětského hřiště u základní školy. Plochy sportovní jsou rozvíjeny v rámci zastavitelné 
plochy Z16 v návaznosti na stávající sportovní areál;   

 Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX - plochy zemědělské malovýroby 
jsou zastoupeny v ř. ú. jako stabilizované a plochy změn (zastavitelná plocha Z4 v návaznosti na 
stávající areál a zastavitelná plocha Z6);  

 Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD – tato funkce je v ÚP obsažena 
za účelem stabilizace a rozvoje podnikatelských aktivit (zastavitelná plocha Z15, plocha přestavby P3); 

 Plochy výroby a skladování - lehká výroba - VL - je vymezena plocha přestavby na části 
původního areálu zemědělské výroby na jižním okraji zastavěného území (P2); 

 Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV (viz 
též kap. 3.2) jsou územním plánem funkčně vymezeny veřejně přístupné plochy, které mají 
významnou prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - obecně tedy 
návesní a uliční prostory vč. parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v 
okolí objektů občanského vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající 
zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je u PV nezbytná zejména podpora funkce obytných ulic. ÚP 
svým řešením připouští obecně možnost revitalizace a doplňování ploch veřejných prostranství a 
ploch veřejné zeleně. Pro funkci ZV je vymezena konkrétní plocha změn – lokalita Z17 v centru 
obce; 

 Plochy dopravní infrastruktury -  silniční - DS - stabilizované plochy DS v ř. ú. zahrnují silnice II. a III. 
třídy, polní cesty vymezené v Plánu společných zařízení pořízených KPÚ Dlouhá Loučka, místní a 
účelové komunikace vč. pěších (pokud nejsou zahrnuty do jiných ploch), včetně pozemků, na kterých 
jsou umístěny součásti komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační 
zeleň apod.) a pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (vč. parkovišť);   

 Plochy  technické  infrastruktury - inženýrské sítě - TI - stabilizované plochy TI zahrnují v ř. ú. 
plochy vodojemů a technologických zařízení souvisejících se zásobováním vodou v obci; 

Další plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v ÚP jsou specifikovány v kap. 3.2 Vymezení 
systému sídelní zeleně a v kap. 5.1 Koncepce řešení krajiny. 

 

3.2  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak  
zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. V ÚP jsou samostatně vymezeny: 

 Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV - z urbanistického hlediska nejcennější 
prvky sídelní zeleně, jejichž funkce je územním plánem chráněna a posilována (vymezena 
návrhová plocha Z17 v centru obce); 
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 Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS - tento typ sídelní zeleně je vymezen v rámci 
samostatné funkční plochy ZS. Jedná se o plochy zahrad s významným zastoupením vzrostlé 
zeleně v terénně problematických lokalitách a na přechodu do volné krajiny. 

 
 
Mimo uvedené funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen: 

 zelení, která je v územním plánu zahrnuta do jiných funkčních ploch (např. zahrady obytných 
celků, zeleň v rámci areálů občanského vybavení a veřejných prostranství apod.); 

 zelení solitérní a liniovou (uliční aleje, stromořadí podél silnic, izolační zeleň, doprovodná a 
břehová zeleň - tj. stávající interakční - prvky zeleně pronikající do zemědělských a 
urbanizovaných segmentů krajiny podél cest a vodních toků) apod.; 

 

Kromě respektování stávajících a navržených funkčních ploch zeleně ÚP počítá s realizací:   

 zeleně v rámci navržených prvků ÚSES a interakčních prvků v krajině; 
 
Pro ochranu sídelní zeleně jsou stanoveny následující principy: 

 budou respektovány stávající plochy zeleně; 

 plochy zeleně budou realizovány v rámci jiných funkčních ploch, zejména pak v rámci nových 
rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné, soukromé a vyhrazené, popř. zeleně 
ochranné a izolační; 

 

3.3  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Níže uvedené zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezeny s ohledem na tradiční 
strukturu osídlení v dané lokalitě, prioritně vyplňují proluky v zastavěném území, popř. na něj 
bezprostředně navazují. V rámci zastavitelných ploch je nutno respektovat limity využití území 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů a rozhodnutí.  

Označení 
lokality 

Kód plochy 
s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 
Katastrální 

území/lokalita  

 
Plochy bydlení  - venkovské - BV 

Z1, Z2, Z3 BV 

Zastavitelné plochy vymezené na JZ okraji Dlouhé Loučky, z toho 
plochy Z2 a Z3 v proluce 

- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat prostředí, do něhož je budou objekty vsazovány a 
stavby budou respektovat charakteristický typ zástavby; 

- minimální rozloha pozemku pro realizaci RD - 1500 m2; 
- v lokalitě Z3 bude respektován procházející vodovodní řad; Dlouhá Loučka 

/Jihozápad  

Z5 BV 

Zastavitelná plocha vymezená na západním okraji Dlouhé Loučky 

- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat prostředí, do něhož je budou objekty vsazovány a 
stavby budou respektovat charakteristický typ zástavby; 

- minimální rozloha pozemku pro realizaci RD - 1500 m2; 
- v lokalitě bude respektován procházející vodovodní řad; 
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Z7, Z8 BV 

Zastavitelné plochy vymezené na jihovýchodním okraji 
zastavěného území 

- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat prostředí, do něhož je budou objekty vsazovány a 
stavby budou respektovat charakteristický typ zástavby; 

- minimální rozloha pozemku pro realizaci RD - 1500 m2; 
- stavby nebudou umisťovány blíže než 20 m od hranice lesa, 

ochranné pásmo lesa bude respektováno (50m); 

Dlouhá Loučka/
Jihovýchod 

Z9 BV 

Zastavitelná plocha vymezená v centrální části obce nad školou 

- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat prostředí, do něhož je budou objekty vsazovány a 
stavby budou respektovat charakteristický typ zástavby; 

- minimální rozloha pozemku pro realizaci RD - 1500 m2; 

Dlouhá Loučka/
Nad Školou 

Z10 BV 

Zastavitelná plocha vymezená v proluce v centrální části obce  

- dopravní obsluha ze stávajících místních komunikací;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat prostředí, do něhož je budou objekty vsazovány a 
stavby budou respektovat charakteristický typ zástavby; 

- minimální rozloha pozemku pro realizaci RD - 1500 m2; 
- v lokalitě bude respektován procházející vodovodní řad; 

Dlouhá Loučka/
Proluka v centru

Z11, Z13, 
Z14 

BV 

Zastavitelné plochy vymezené v prolukách na východní hranici  
zastavěného území  

- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat prostředí, do něhož je budou objekty vsazovány a 
stavby budou respektovat charakteristický typ zástavby; 

- minimální rozloha pozemku pro realizaci RD - 1500 m2; 
- část lokalit Z11 a Z14 spadající do PR Dlouholoučské stráně 

bude využita až po změně územního vymezení PR mimo 
zastavitelnou plochu; 

- v lokalitě Z14 bude respektováno OP elektrorozvodů, resp. 
trafostanice; 

- v lokalitách Z11 a Z13 budou stavby umístěny mimo 
záplavové území 

Dlouhá Loučka/
Proluky na 

východní hranici 
zastavěného 

území 

Z12 BV 

Rozsahem menší zastavitelná plocha vymezená v centrální části 
obce JZ bytového domu  

- dopravní obsluha z MK od jihu;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat prostředí, do něhož je budou objekty vsazovány a 
stavby budou respektovat charakteristický typ zástavby; 

- minimální rozloha pozemku pro realizaci RD - 1500 m2; 
- v lokalitě bude respektováno OP elektrorozvodů, resp. 

trafostanice; 

Dlouhá Loučka/
Západ 

Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD 

Z15 VD 

Rozsáhlejší plocha drobné výroby je vymezena při 
severozápadním okraji zastavěného území 
- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- budoucí objekty významně nepřesáhnou výškovou hladinu 

okolní zástavby; 
- maximální koeficient zastavění včetně zpevněných ploch  0,4; 
- v lokalitě bude respektován procházející vodovodní řad a 

vrchní elektrické vedení včetně ochranných pásem; 
- z činnosti umístěné výroby nebude hluková zátěž (vůči 

stávající bytové zástavbě) překračovat přípustné limity 
hluku ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

Dlouhá Loučka/
Severozápad 
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Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba  - VX 

Z4 VX 

Rozsáhlá plocha v jihozápadní části Dlouhé Loučky navazuje na 
stávající zemědělský areál a areál zemědělské malovýroby 

- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- budoucí objekty významně nepřesáhnou výškovou hladinu 

okolní zástavby v lokalitě bude respektován procházející 
vodovodní řad; 

- maximální koeficient zastavění včetně zpevněných ploch  0,2; 
- z činnosti umístěné výroby nebude hluková zátěž (vůči 

stávající bytové zástavbě) překračovat přípustné limity 
hluku ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

Dlouhá Loučka/
Jihozápad 

Z6 VX 

Plocha je vymezena na jihovýchodním okraji zastavěného území  

- dopravní obsluha ze stávajících místních komunikací;  
- budoucí objekty významně nepřesáhnou výškovou hladinu 

okolní zástavby;  
- maximální koeficient zastavění včetně zpevněných ploch  0,3; 
- v lokalitě Z6 bude respektován procházející vodovodní řad; 
- z činnosti umístěné výroby nebude hluková zátěž (vůči 

stávající bytové zástavbě) překračovat přípustné limity 
hluku ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

Dlouhá Loučka/
Jihovýchodní 

okraj 

Plochy občanského vybavení  - sportovní a tělovýchovná zařízení  - OS 

Z16 OS 

Zastavitelná plocha je vymezena v návaznosti na stávající 
sportovní areál v zastavěném území 
- dopravní obsluha ze silnice II. třídy a ze stávajícího 

sportovního areálu; 
- maximální koeficient zastavění včetně zpevněných ploch  0,3; 
- při konkrétním využití nutno respektovat záplavové území 

včetně jeho aktivní zóny; 

Dlouhá Loučka/
Sportovní areál
 

Plochy veřejných prostranství  - veřejná zeleň  - ZV 

Z17 ZV Plocha pro realizaci veřejné zeleně v návaznosti na centrum obce 
 

Dlouhá Loučka/
centrum 
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3.4  VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  

V rámci ploch přestavby budou respektovány limity využití území vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů a rozhodnutí. V řešeném území byly vymezeny následující plochy přestavby: 

 

Označení 
lokality 

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika, limity a podmínky využití plochy 
Katastrální 

území/lokalita  

 
Plochy bydlení  - venkovské - BV 

P1 BV 

Lokalita bývalého areálu zemědělské výroby v  centrální částí 
obce  
- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat charakteru okolní zástavby; 
- minimální rozloha pozemku pro realizaci RD - 1500 m2; 
- prověření územní studií  jako podmínka pro rozhodování, 

v rámci územní studie budou navrženy významnější plochy 
veřejných prostranství v min. rozsahu 1000 m2 (do této plochy 
nebudou započítány pozemní komunikace), přičemž tato 
plocha bude tvořit urbanistické těžiště budoucího obytného 
celku;  

Dlouhá Loučka/
Bývalý 

zemědělský 
areál v centru 

obce 

 
Plochami výroby a skladování - lehký průmysl  - VL 

P2 VL 

Lokalita bývalého areálu zemědělské výroby v  centrální části 
obce  
- dopravní obsluha novým dopravním napojením dle 

schváleného plánu společných zařízení;  
- budoucí objekty významně nepřesáhnou výškovou hladinu 

okolní zástavby;  
- maximální koeficient zastavění včetně zpevněných ploch  0,3; 
- po obvodu areálu realizovat pás pohledově izolační zeleně; 

Dlouhá Loučka/
Bývalý 

zemědělský 
areál na jižním 

okraji obce 

 
Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD 

P3 VD 

Lokalita menšího rozsahu vymezená na místě zbořeniště 
v zastavěném území  

- dopravní obsluha z místních komunikací;  
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí 

odpovídat charakteru okolní zástavby; 

Dlouhá Loučka/
Západně 

centra 

 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

4.1  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Součástí veřejné infrastruktury jsou (obecně) plochy občanského vybavení pro vzdělávání, 
zdravotnictví, sociální péči, administrativně - správní činnosti a pro církevní účely. Tyto plochy je nutno 
ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely. Jejich komerční využívání musí být 
v souladu s tímto zájmem a v návaznosti na něj (např. zajištění kulturního vyžití obyvatel obce, služby 
související a doplňkové apod.). V ÚP jsou pod funkčním označením Plochy občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura - OV v rámci ř. ú. samostatně vymezeny plochy obecního úřadu s mateřskou 
školou, základní školy, školní jídelny, kulturního domu, hasičské zbrojnice. Prvky občanského vybavení 
veřejného charakteru mohou být též součástí jiných funkčních ploch (BV, PV, ZV apod.). Mimo 
občanské vybavení (veřejnou infrastrukturu) jsou územním plánem samostatně vymezeny též Plochy 
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS, v ÚP zastoupené stabilizovanými 
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plochami fotbalového hřiště se zázemím v centru obce a dětského hřiště u základní školy a déle 
zastavitelnou plochou Z16 pro potřeby rozšíření sportovního areálu.  

Jako Plochy veřejných prostranství - PV a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - 
ZV jsou územním plánem funkčně vymezeny veřejně přístupné plochy, které mají významnou 
prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - tedy návesní a uliční prostory vč. 
parčíků a pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů a ploch občanského 
vybavení. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je 
u PV nezbytná zejména podpora funkce obytných ulic. Územní plán svým řešením obecně připouští 
revitalizaci veřejných prostranství s cílem posílit jejich urbanistický, sociální a rekreačně pobytový 
potenciál. Územním plánem jsou chráněny stávající plochy veřejné zeleně a plochy veřejně přístupné 
zeleně soukromé, které se významně podílejí na obrazu veřejného prostoru, zejména v centrální části 
obce. V rámci přestavbové plochy P1 jsou stanoveny podmínky pro zajištění plochy veřejných 
prostranství odpovídajícího rozsahu. 

 

4.2  DOPRAVA 

Doprava silniční 

Na průtahu silnice II. třídy č. 368 a části silnice III. třídy č. 36827 procházející JV cípem ř. ú. se 
navrhuje v rámci oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu a odtoku srážkové vody z vozovky. 
Plánuje se rovněž zlepšení kvality většiny místních i účelových komunikací a odstranění dílčích dopravních 
závad (např. zlepšení rozhledových poměrů aj.).  

Postupně budou realizovány polní cesty dle Plánu společných zařízení dle KPÚ. 

V rámci ploch změn budou umisťovány komunikace pro vnitřní obsluhu území, a to v souladu 
s příslušnými předpisy a normami dle daného účelu, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na 
stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých 
lokalit (zejména těch rozsáhlejších). Vedení místních komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního 
zastavovacího plánu a provedené parcelace a bude předmětem řešení navazujících dokumentací.  
 
Doprava v klidu 

Parkování vozidel bude i nadále uskutečňováno na soukromých pozemcích a v profilu 
místních komunikací. Územním plánem není nově samostatně navrženo žádné parkoviště, tato funkce je 
však přípustná v rámci jiných vhodných ploch - stabilizovaných i zastavitelných. Parkování pro potřeby 
zastavitelných ploch venkovského bydlení v rodinných domech bude řešeno uvnitř těchto 
zastavitelných ploch. 
 
Doprava nemotorová vč. cyklistické, cykloturistika, pěší doprava 

Navrhuje se doplnění chodníků podél průtahu silnice II. třídy obcí, příp. rekonstrukce stávajících. 

ÚP respektuje stávající značené cyklotrasy. Územní plánem je navrženo doplnění sítě cyklotras 
v návaznosti na stávající cykloturistickou síť. 

 

4.3  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Obec Dlouhá Loučka bude i nadále zásobována pitnou vodou současným způsobem 
prostřednictvím skupinového vodovodu Moravská Třebová. Koncepce ÚP i nadále umožňuje 
zásobování některých objektů individuálním způsobem.  

Budoucí zástavba v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách bude 
napojena na stávající vodovodní systém; v případě potřeby bude vodovodní síť modernizována a 
rozšířena.  
 
Zásobování požární vodou 

Zásobování požární vodou je zajištěno v Dlouhé Loučce ze skupinového vodovodu 
prostřednictvím požárních hydrantů. 
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Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích 

Při problémech se zásobováním vodou se navrhuje nouzové zásobování vodou z náhradního 
zdroje vody Petrůvka nebo vodu balenou, resp. vodu z cisteren. U objektů s vlastní domovní studnou 
bude studniční voda použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. 

 

4.4  ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Navrhuje se vybudovat v zastavěném území splaškovou kanalizaci, do níž budou gravitačně 

napojeny odpadní vody jednotlivých domů kanalizačními přípojkami z levobřežní části obce 
(Třebůvka). Pravobřežní část obce bude poté napojena novou gravitační stokou, na které bude 
vybudována (dle konfigurace terénu) přečerpávací stanice splaškových vod. Splaškové odpadní vody 
budou poté odvedeny do kanalizační sítě sousedního Útěchova a odtud budou odvedeny ke 
zneškodnění na stávající čistírnu odpadních vod v Moravské Třebové. Do doby vybudování nové 
splaškové kanalizace se v Dlouhé Loučce navrhuje ponechat pro novou výstavbu (i stávající 
zástavbu) současný systém likvidace odpadních vod - likvidace splaškových vod v předčistících 
zařízeních nebo v žumpách s následnou s likvidací kalu. 

Nakládání s dešťovými vodami se navrhuje řešit komplexně, ekologicky vhodně a 
vodohospodářsky únosně tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů. Srážkové vody u nově 
navržených lokalit budou v souladu se zákonem zneškodňovány na pozemcích jednotlivých investorů a 
mohou být odváděny stávající dešťovou obecní kanalizací do přilehlých vodotečí pouze po 
předchozím zadržení, a to za předpokladu, že na základě geologického průzkumu bude prokázáno, 
že srážkové vody není možné zasakovat v místě – na pozemcích jednotlivých vlastníků 

 

4.5  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Není v ÚP navrhována významná změna koncepce zásobování elektrickou energií. Způsob napájení 

obce zůstane i nadále nezměněn, tj. stávajícím primérním rozvodným systémem o napětí 22 kV. Pro 
zásobování zástavby v rámci zastavitelných ploch bude v případě potřeby posílena kapacita stávajících 
trafostanic, případně budou realizovány trafostanice nové, a to i vzhledem k chybějící plynofikaci.  

Nová zástavba bude prioritně připojována kabelovým sekundérním vedením NN (dle místních 
podmínek popř. i vrchním).  

  

4.6  TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 
 Koncepce radio a telekomunikačních zařízení v řešeném území se nemění. Připojení nové 
výstavby bude řešeno v rámci stávající plošné kabelizace napojením na stávající síťové rozvaděče. 
Pokud bude rezerva v síťovém rozvaděči vyčerpána, je nutno požádat provozovatele sítě o místní 
úpravu rozvodů. Vzhledem k dobrému stavu sítě se v horizontu nejbližších let nepředpokládá žádná 
větší investice na její obnovu.  

Případná nová zařízení mobilních operátorů v krajině jsou přípustná, jejich umisťování 
podléhá následným řízením a podrobnějším dokumentacím. 

 

4.7  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 

Územním plánem je umožněna plynofikace středotlakým plynovodem s napojením na 
plynovod v Útěchově. Koncepce zásobování teplem vychází ze stávajícího stavu.  

ÚP vytváří předpoklady pro vytápění objektů i jiným, ekologicky šetrným způsobem (např. 
elektřina  nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan - butan, dřevo, biomasa, 
sluneční energie popř. další alternativní zdroje energie).  
 

4.8  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

V rámci koncepce nakládání s odpady se počítá se zřízením sběrného místa tříděného a 
biologického odpadu v centru obce, v rámci ploch výroby a skladování je umožněna realizace staveb a 
zařízení pro shromažďování odpadů včetně kompostování. 
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5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN APOD. 

5.1  KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY 

Řešení ÚP zohledňuje nutnost skloubit požadavky intenzivně zemědělsky obhospodařované 
krajiny s požadavky na posílení jejích dalších funkcí (přírodní složky krajiny a zvýšení ekologické 
stability, prostupnost krajiny i pro její rekreační využívání apod.). 

 ÚP je dále respektována vysoká krajinářská hodnota krajiny v řešeném území. Zejména 
suťové a skalní listnaté lesy na svazích a v roklích v západní až severozápadní části ř. ú. s 
vyhlášenou EVL Hřebečovský hřbet a PR Rohová a dále pak opukové stráně s rozsáhlými 
přirozenými a polopřirozenými společenstvy vyšších rostlin na extenzivních loukách a v remízcích 
v severovýchodní až východní části ř. ú. s vyhlášenou PR Dlouholoučské stráně s lokalitou výskytu 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Středem území obce, v údolí mezi Hřebečovským a 
Trnávským hřbetem protéká ve směru jih - sever řeka Třebůvka, která především v ZÚ vytváří 
záplavové území včetně aktivní záplavové zóny.  

Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které 
jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.: 

 Plochy zemědělské - NZ - plochy s dominantně zemědělskou funkcí, s převahou intenzivního 
hospodaření, se vyskytují zejména v centrální části řešeného území;  

 Plochy lesní - NL - rozsáhlé plochy lesů (PUPFL) v krajině se vyskytují souvisle podél východní a 
západní hranice řešeného území (lesní komplex Hřebečovský hřbet a lesní komplex Kamenná). 
Lesní porosty nacházející se v plochách biocenter a která jsou součástí chráněných území přírody  
funkčně spadají do Ploch přírodních – NP. Územním plánem jsou vymezeny plochy určené 
k zalesnění K1 a K2; 

 Plochy přírodní - NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou v ř. ú. 
zastoupeny navrženými plošnými prvky ÚSES (prvky lokálního ÚSES dle KPÚ, nadregionální a 
lokální biocentra) a zvláště chráněnými územími;  

 Plochy vodní a vodohospodářské - W - jsou v řešeném území samostatně zastoupeny 
především tokem Třebůvkou a Hřebečovským potokem a drobnými vodními plochami; 

 Plochy smíšené nezastavěného území - NS - plochy v nichž je zahrnuta kombinace přírodních 
složek (ekosystémů) a krajinoochranných funkcí (protierozní opatření, vodohospodářská opatření)  
a hospodářského využívání krajiny; 

 
Další navrhovaná opatření 

 šetrné hospodaření na zemědělských pozemcích s upřednostněním extenzivních forem, 
respektování niv vodotečí, ochranné zatravnění pozemků - zejména ve svažitých teréních 
podmínkách a ve vazbě na zastavěné území; 

 žádoucí uchování, resp. obnova tradice solitérních stromů v krajině a doplnění mimolesní zeleně 
(interakční prvky) dřevinami přirozeného charakteru;  

 

5.2  PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je posilována převzetím cestní sítě dle Plánu společných zařízení KPÚ. 
Jsou respektovány stávající polní a lesní cesty mimo obvod KPÚ. 
 

5.3  OCHRANA PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ 

ÚP respektuje tok Třebůvky  včetně vymezeného záplavového území a aktivní zóny. Mimo 
navržené zastavitelné plochy Z16 pro rozšíření sportovního areálu, jejíž konkrétní využití bude 
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podléhat omezením vyplývajícím z polohy v záplavovém území, a okrajového dotčení zastavitelných 
ploch v prolukách stávající zástavby, nejsou do záplavového území umisťovány zastavitelné plochy.  

Územní plán přebírá konkrétní prvky protipovodňové a protierozní ochrany z plánu společných 
zařízení KPÚ. Ty jsou vymezeny jako navržená vodohospodářská opatření (poldry, vodní plochy)  a 
zahrnuty ve funkčních plochách NS - plochy smíšené nezastavěného území (ochranné zatravnění) a 
NL - plochy lesní (navržená zalesnění svažitých pozemků). Realizace protipovodňových a 
protierozních opatření je stanovena jako přípustná ve všech funkčních plochách. 

Navrhuje se revitalizovat tok Třebůvky v zastavěném území - umožněno v rámci stanovených 
podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

Za účelem zdržení vody v krajině budou na problematických pozemcích uplatňovány následující 
zásady: vhodná organizace půdního fondu, šetrné způsoby obhospodařování apod.  

 

5.4  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  

V ř. ú. jsou zastoupeny prvky lokálního a nadregionálního ÚSES, které  ÚP svým řešením 
vymezuje jako LBC, LBK a NRBC.  

Biocentra jsou v ÚP vymezena jako Plochy přírodní - NP, stejně tak i lokální biokoridory na 
území řešeném KPÚ, pro něž byly již převážně vymezeny konkrétní pozemky. Ostatní biokoridory 
v nezastavěném území jsou vymezeny na funkčních plochách NL, do ploch přírodních by měly být 
přeřazeny po jejich konkrétním usazení na pozemky dle projektů ÚSES.  Je nutno zajistit podmínky 
pro průchod LBK zastavěným územím podél Třebůvky (zamezení oplocování pozemků, nepřípustnost 
staveb apod.). 

 Biocentra a biokoridory jsou doplněny interakčními prvky dle KPÚ zahrnutými ve funkci NS.  

Přehled prvků ÚSES zastoupených v řešeném území: 
 
ÚSES nadregionálního významu v řešeném území: 

- nadregionální biocentrum NRBC 47 Boršov - Loučský les; 
 
ÚSES lokálního významu v řešeném území:  

- lokální biocentra LBC 1 Vodní hrádek, LBC 2 V Dlouhé Loučce, LBC 3 U Kazatelny, LBC 4 
Pod Červeným vrškem, LBC 5 U Arnoštova, LBC 6 K Pacovu;  

- lokální biokoridory LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 6, LBK 7, LBK 10; 
 

5.5   REKREACE 

Územní plán vytváří podmínky k rekreačnímu využívání zastavěného území (mj. stabilizace a 
ochrana stávajících ploch OS a vymezení zastavitelných ploch venkovského bydlení - BV 
s přípustným využitím i pro individuální rekreaci) i krajinného zázemí obce - nezastavěného území 
vytvořením podmínek pro rekreaci nepobytovou za současné ochrany hodnot  a respektování limitů 
řešeného území: podmínky využití funkčních ploch nezastavěného území, návrh rozšíření cyklotras, 
převzetí prvků plánu společných zařízení, které zlepší prostupnost krajiny, respektování stávajících 
cyklotras a značených turistických tras apod. 

 

5.6  DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Územním plánem nejsou vymezeny žádné plochy pro dobývání nerostných surovin. 
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ 
VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU 
A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, pro něž jsou stanoveny 
podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisťování staveb a změny staveb, realizace 
opatření a další způsoby využití území. 

Pro každý druh ploch s rozdílným způsobem využití (funkční skupina) je stanoveno hlavní a 
přípustné využití, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití.  

Při vymezování pozemků, umisťování a změnách staveb, realizaci opatření a dalších 
způsobech využití je nutno zároveň uplatňovat limity využití území vyplývající z právních 
předpisů a norem, z rozhodnutí správních orgánů a dalších vlastností území. Dále je nutno 
respektovat limity stanovené touto územně plánovací dokumentací. Zpřesňující podmínky pro využití 
konkrétních zastavitelných ploch jsou uvedeny v kap. 3.3.  

Umístění nových staveb pro bydlení a dalších staveb, pro něž jsou stanoveny hygienické 
limity, v zastavěném území a v rámci ploch změn v blízkosti stávajících staveb a zařízení, jejichž 
provozy jsou zdrojem hluku nebo jiného zatížení životního prostředí, se podmiňuje prokázáním 
splnění stanovených hygienických limitů během navazujících řízení. 

V rámci zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby platí, že veškeré části 
těchto ploch, které spadají do segmentů vymezených jako aktivní zóna záplavového území nebo jako 
součást územního systému ekologické stability, je nutno chápat jako území nezastavitelné, v němž 
nelze umisťovat nové stavby (včetně oplocení) s výjimkou nezbytných staveb technické infrastruktury, 
vodního hospodářství, vybavení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, staveb pro pěší popř. 
cyklistickou dopravu. Změny stávajících staveb v aktivní zóně je nutné posoudit z hledisek zajištění 
protipovodňové ochrany. 

 

6.1  PLOCHY BYDLENÍ  
 
Plochy bydlení - venkovské - BV   

Hlavní využití : 

- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím, s příměsí nerušících a  
obslužných funkcí místního významu; 

Přípustné využití : 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech; 
- pozemky, stavby a zařízení zemědělských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodářskými 

zahradami a se zemědělskými stavbami pro chov dobytka nebo jiných hospodářských zvířat, pro 
uskladnění a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, a to v objemech dostačujících 
převážně pro samozásobení či zemědělskou malovýrobu, popř. provozování agroturistického 
zařízení; 

- pozemky, stavby a zařízení rodinné rekreace; 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury; 
- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu; 
- pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby; 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
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Podmíněně přípustné využití : 

- bytové domy pouze za podmínky umístění v lokalitě P1; 
- další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě; 

Nepřípustné využití  : 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžký a lehký průmysl, zemědělská 
velkovýroba, skladovací areály); 

- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, 
plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže (s výjimkou stávajících řadových 
garáží jako dosavadního využití); 

- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením; 

- umisťování velkoplošných reklamních panelů; 

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 
- novostavby, změny a přestavby stávajících staveb musí respektovat stávající urbanistickou 

strukturu, v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků, výškovou hladinu okolní zástavby a 
charakteristický typ zástavby (viz kap. 2.2 ÚP); 

- doplňkové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě hlavní 
- odborné odůvodnění návrhu řešení bude požadováno u staveb výrazně se odlišujících od okolní 

zástavby; 
- podlažnost RD - 1 NP + podkroví, odlišné řešení (např. 2 NP) je možné pouze u objektů 

umisťovaných v lokalitách, kde se již u okolních budov toto výškové uspořádání vyskytuje a 
objekty se nebudou uplatňovat v dálkových pohledech a významných průhledech; 

- maximální výška bytových domů 2 NP + podkroví; 
- v zastavěném území nesmí vzniknout dělením stávajících pozemků pozemek menší než 1000 m2 

pro umístění nového rodinného domu (včetně souvisejících pozemků, které budou tvořit např. 
zahrady pod společným oplocením); 

- objekty rodinné rekreace budou mít parametry obytného domu, nejsou přípustné objekty 
charakteru chata, nejsou přípustné řadové domy a dvojdomy; 

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kapitole 3. 

 

Plochy bydlení - v bytových domech - BH 

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech;  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v bytových domech; 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury - místního významu; 
- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu; 
- pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb; 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené, popř. soukromé 

zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- vodní plochy a toky; 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžká a lehká výroba, zemědělská 
velkovýroba, skladovací areály); 
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- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, 
plochy pro odstavování nákladních vozidel, řadové garáže (s výjimkou stávajících řadových 
garáží jako dosavadního využití); 

- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a 
výškovou hladinu okolní zástavby, podlažnost stávajících objektů bytových domů nelze 
zvyšovat; 

 
 

6.2  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ   

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV 

Hlavní využití:  

- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělání, výchovu a péči o rodinu, kulturu, 
zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu obce; 

- stavby a zařízení pro sport jako součást areálů občanského vybavení; 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- vodní plochy a toky; 

Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálů, služební byty nebo 
jako součást areálů, za podmínky, že převládá využití hlavní nebo pokud se jedná o sociální 
bydlení či obecní byty); 

- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru, pokud je součástí areálů 
veřejné infrastruktury a komerční vybavenost zde představuje doplňkovou funkci, a za 
podmínky, že převládá funkce hlavní; 

- sběrné místo tříděného a biologického odpadu pro potřeby obyvatel obce za podmínky 
nenarušení funkce hlavní; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování; 
- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a 

zařízení s funkcí hlavní; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a 
výškovou hladinu okolní zástavby, přičemž prostorová, resp. funkční dominance jednotlivých 
objektů je přípustná pouze v souladu s jejich dominancí funkční; návrhy staveb budou 
posuzovány, zejména s ohledem na zajištění urbanistické a architektonické kvality staveb a 
areálů; 

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

Hlavní využití: 

- občanské vybavení pro sport a krátkodobou rekreaci obyvatel;  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro sport, tělesnou výchovu a pořádání kulturních akcí; 



   Územní plán Dlouhá Loučka 

 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
20

- stavby a zařízení pro ubytování; 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- vodní plochy a toky; 

Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálu, služební byty, 
resp. za podmínky přímé funkční a prostorové vazby na provoz areálu; 

- pozemky, stavby a zařízení obchodu a služeb, pokud plní doplňkovou funkci k funkci hlavní, 
tuto funkci doplňuje a zvyšuje komfort jejího užívání; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování; 
- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot; 
- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a 

zařízení s funkcí hlavní; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- stavby a zařízení budou řešeny s ohledem na přiměřenost intenzity zástavby pozemků a 
objemů staveb; 

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kapitole 3. 

 

6.3  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD 

Hlavní využití: 

- drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby, nerušící služby; 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru místního významu; 
- pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů; 
- pozemky a stavby pro rodinné bydlení integrované či v rámci samostatných objektů; 
- plochy zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování nákladních vozidel a speciální techniky; 
- pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních činností pro výrobu; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- pozemky sídelní zeleně - veřejná, vyhrazená, ochranná a izolační zeleň; 
- vodní plochy a toky; 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení lehké výroby a skladování za podmínky, že svým provozováním a 
technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou významně nezvyšují dopravní zátěž 
v území; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci; 
- pozemky, stavby a zařízení velkokapacitní výroby zemědělské živočišné; 
- řadové garáže;  
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty 
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z hlediska objemů a výšky, stavby zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama sídel; 

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3. 

 

Plochy výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX  

Hlavní využití: 

- zemědělská malovýroba;  

Přípustné využití označených: 

- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a 
posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a příprava krmiva a 
steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů) v malozemědělských objemech; 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení; 
- agroturistická zařízení; 
- pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící; 
- pozemky, stavby a zařízení pro skladování; 
- pozemky, stavby a zařízení pro pěstování rostlin a prodej výpěstků; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky; 
- stavby a zařízení správních a administrativních činností pro konkrétní areál; 
- stavby a zařízení pro agroturistiku; 
- stavby a zařízení veterinární péče; 
- pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů, sběrný dvůr, kompostárna; 
- čerpací stanice pohonných hmot v rámci areálu; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- zeleň ochranná a izolační; 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky stavby a zařízení výroby lehké za podmínky, že svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního 
prostředí a svým charakterem a kapacitou významně nezvyšují dopravní zátěž v území; 

- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru, pokud nebude 
omezováno hlavní využití;  

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci; 
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního; 
- bioplynové stanice; 
- velkokapacitní chovy hospodářských zvířat, kapacitní chovy prasat a drůbeže; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty 
z hlediska objemů a výšky; zejména stavby v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama obce, popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající; 

- ustájení  hospodářských zvířat do 50 dobytčích jednotek v rámci 1 objektu; 

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kap. 3. 

 

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL 

Hlavní využití: 

- lehký průmysl; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení lehké výroby;  
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- pozemky, stavby a zařízení služeb, drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby; 
- pozemky, stavby a zařízení skladovacích areálů; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování nákladních vozidel a speciální techniky; 
- pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních související s výrobou; 
- pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (překladiště, sběrné dvory, 

zpracování sběrných surovin, kompostárny apod.); 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- pozemky sídelní zeleně - veřejná, vyhrazená, ochranná a izolační zeleň; 
- vodní plochy a toky; 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro zpracování produktů zemědělské výroby za podmínky 
neovlivnění okolí negativními účinky této výroby, další stavby a zařízení zemědělské výroby 
pod podmínkou, že se nejedná o stavby pro chov hospodářských zvířat; 

- bydlení pod podmínkou přímé funkční vazby na provoz areálů (služební byty, byty majitelů a 
správců, přechodné zaměstnanecké ubytování); 

- zařízení veřejné infrastruktury částečně související s výrobními provozy (rehabilitační, 
zdravotnická, kulturní či vzdělávací zařízení pro zaměstnance a druhotně i pro veřejnost)  

- pozemky, stavby a zařízení obchodu a služeb pod podmínkou, že jejich provoz nebude 
vyžadovat omezení hlavního využití; 

- stavby a zařízení pro výrobu energie s výjimkou bioplynové stanice; 
- čerpací stanice pohonných hmot - tam, kde toto zařízení (včetně zóny havarijního plánovaní) 

nebude v kontaktu s obytnou zástavbou; 

 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení bydlení bez přímé vazby na provoz areálů, či jiné, než je uvedeno 
v podmíněně přípustném využití; 

- velkoplošná maloobchodní zařízení; 
- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci; 
- bioplynové stanice; 
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou zástavby v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní 
objekty z hlediska objemů a výšky, stavby zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým 
řešením narušovat panorama obce, popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající; 

- po obvodu areálů budou realizovány pásy izolační zeleně (při hranicích ploch v kontaktu 
s volnou krajinou); 

Podmínky využití ploch změn jsou uvedeny v kapitole 3. 

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ 

Hlavní využití: 

- zemědělská výroba;  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a 
posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a 
steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů); 

- pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící; 
- pozemky, stavby a zařízení veterinární péče; 
- pozemky, stavby a zařízení pro skladování;  
- pozemky, stavby a zařízení pro pěstování rostlin a prodej výpěstků; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky; 
- stavby a zařízení správních a administrativních činností pro konkrétní areál; 
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- pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (překladiště, sběrné dvory, 
kompostárny apod.); 

- plochy zeleně; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území;  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky stavby a zařízení výroby lehké za podmínky, že nebude omezováno hlavní využití; 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního, pokud podmínkami jejich 

využití nebude omezováno hlavní využití; 
- fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění na střechách objektů; 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení a přechodné ubytování; 
- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci; 
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžadovalo omezení využití hlavního; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty 
z hlediska objemů a výšky; zejména stavby v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama obce popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající; 

 

6.4  PLOCHY ZELENĚ  

Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS 

Hlavní využití: 

- plochy sídelní zeleně zahrnující především soukromé zahrady (v zastavěném území obvykle 
oplocené); 

Přípustné využití: 

- zahrady produkční a obytné; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- vodní plochy a toky; 
- pozemky zeleně veřejné a veřejných prostranství; 
- zahrady se stavbami zvyšujícími jejich využitelnost - zahrádkářské domky, bazény, sportovní 

zařízení soukromého charakteru, garáže, stavby hospodářského charakteru související 
s obhospodařováním pozemků apod.; 

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro bydlení; 
- stavby a zařízení občanského vybavení a výroby; 
- oplocení pozemků v rámci prvků ÚSES; 
- další stavby, opatření a činnosti, které jsou v rozporu s využitím hlavním 

 

6.5  PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Plochy veřejných prostranství - PV 

Hlavní využití:  

- plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci; 

Přípustné využití:  

- veřejná prostranství včetně návsí a ulic; 
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- stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které 
zvyšují využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. altány, informační kiosky, dětská hřiště, 
přístřešky hromadné dopravy, vodní prvky a umělecká díla, městský mobiliář apod.); 

- plochy zeleně; 
- vodní plochy a toky; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury;  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení veřejných parkovišť pod podmínkou, že bude převládat funkce 
hlavní; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro bydlení, výrobu, skladování, rodinnou rekreaci, garáže; 
- jiné využití, které je v rozporu s využitím hlavním; 

Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV 

Hlavní využití: 

- plochy sídelní zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou a rekreační 
funkci; 

Přípustné využití: 

- pozemky parků a historických zahrad veřejně přístupných; 
- travnaté plochy s výsadbami odpovídající druhové skladby (sadové úpravy);  
- stavby a zařízení občanské vybavenosti slučitelné s účelem veřejných prostranství, které jako 

stavby doplňkové zvyšují kvalitu a využitelnost prostranství jako prostoru veřejného; 
- pěší a cyklistické komunikace; 
- dětská hřiště a hřiště pro míčové hry, drobné zpevněné plochy (pro kulturní aktivity aj.) 
- vodní plochy, vodní toky; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury (mimo parkování), pokud si to 
vyžádá způsob technického řešení dopravní infrastruktury včetně technického řešení 
křižovatek či dalších dopravních ploch, napojení navazujících pozemků a staveb apod.; 

- plochy pro parkování, resp. parkovací stání za podmínky, že jejich realizací nebude změněna 
funkce plochy jako celku; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro bydlení, výrobu, skladování, rodinnou rekreaci, garáže; 
- jiné využití, které je v rozporu s využitím hlavním; 

 

6.6  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS 

Hlavní využití: 

- plochy a koridory pozemních komunikací, plochy dopravy v klidu a dalších zařízení dopravy 
neliniového charakteru; 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení silnic včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění 
komunikací, zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.); 

- pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí komunikací; 
- pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy); 
- pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a 

jejich vybavení); 
- komunikace pro pěší a cyklisty; 
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- zeleň na dopravních plochách; 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury;  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití; 

 

6.7  PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI 

Hlavní využití: 

- plochy a areály technické infrastruktury; 

Přípustné využití:  

- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování vodou; 
- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování energiemi; 
- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování teplem a plynem; 
- pozemky, stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace; 
- pozemky, stavby a zařízení pro odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly; 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území; 
- plochy zeleně, drobné vodní plochy; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- umístěním výškových zařízení technické infrastruktury nesmí být narušen krajinný ráz; 

 

6.8  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

Plochy vodní a vodohospodářské - W  

Hlavní využití: 

- vodní toky a nádrže, rybníky, mokřady a ostatní vodní plochy, které plní funkce 
vodohospodářské, ekologicko-stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské; 

Přípustné využití: 

- vodní toky a plochy včetně břehové zeleně; 
- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (přemostění, jezy, jímání vody, výpusti, 

hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, protipovodňová a revitalizační opatření aj.); 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro chov ryb a vodních živočichů, stavby a zařízení pro rybaření a vodní 
sporty - pokud nebude narušen veřejný zájem (např. ochrana přírody a protipovodňová 
ochrana); 

- energetická zařízení na vodních tocích za podmínky, že nebude narušena funkce prvku ÚSES a 
situování mimo EVL; 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
- oplocování pozemků vodních toků v celém řešeném území a vodních ploch v nezastavěném území; 
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6.9  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

Plochy zemědělské - NZ 

Hlavní využití: 

- zemědělsky obhospodařované pozemky včetně drobných ploch krajinné zeleně; 

Přípustné využití: 

- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady; 
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, 

interakční prvky); 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury; 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny, stezky pro pěší a cyklisty, nezpevněné polní cesty; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- vodní plochy a toky; 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla 
apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj.; 

Podmíněně přípustné využití: 

- zalesnění, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování za podmínky dodržování 
zásad ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny; 

- stavby a zařízení zemědělské prvovýroby technologicky vázané na konkrétní zemědělsky 
obhospodařovanou lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví 
(žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky, včelíny apod.); 

- stavby a zařízení neveřejné technické infrastruktury liniového charakteru (např. přípojky TI) 
pouze pro obsluhu staveb situovaných v zastavěném území a zastavitelných plochách; 

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro lesnictví a pro zemědělství jiné, něž jsou uvedeny v podmíněně 
přípustném využití (např. stavby pro trvalé kapacitní ustájení hospodářských zvířat); 

- oplocení pozemků; 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou zlepšování parametrů komunikací); 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů; 
- větrné elektrárny; 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím; 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- případné stavby výškových zařízení technické infrastruktury za podmínky nenarušení 
krajinného rázu; 

 

6.10  PLOCHY  LESNÍ    

Plochy lesní - NL 

Hlavní využití: 

- plochy lesa; 

Přípustné využití:  

- plochy PUPFL; 
- pozemky, stavby a zařízení lesnictví (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a 

strží, odvodnění lesní půdy, myslivecká zařízení); 
- malé vodní plochy a toky; 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny, stezky a značené trasy pro pěší a cyklisty, naučné stezky; 
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- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury a stavby a zařízení nevyžadující odnětí 
pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů;  

- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla 
apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj.; 

Podmíněně přípustné využití:  

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny; 
- stavby a zařízení neveřejné technické infrastruktury liniového charakteru (např. přípojky TI) 

pouze pro obsluhu staveb situovaných v zastavěném území a zastavitelných plochách; 

Nepřípustné využití: 

- stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím; 
- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky); 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou zlepšení parametrů stávajících komunikací); 
- stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel); 
- větrné elektrárny; 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 

- případné stavby výškových zařízení technické infrastruktury za podmínky nenarušení 
krajinného rázu; 

 

6.11  PLOCHY PŘÍRODNÍ  

Plochy přírodní - NP 

Hlavní využití: 

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy 
původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a 
genového bohatství spontánních druhů a organismů - fauny a flóry; 

- plochy NP jsou vymezeny na základě zvláštních předpisů pro zajištění ochrany a žádoucího 
vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, 
jejichž kategorie stanoví příslušný zákon; 

Přípustné využití: 

- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně 
zalesnění; 

- pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním danostem 
- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní 

ekologicky méně stabilní části krajiny; 
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj 

přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny; 
- stavby, zařízení a jiná opatřeni pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 

pro odstraňování jejich důsledků; 

Podmíněně přípustné využití: 

- stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování jejich 
intenzity; 

- mimoprodukční funkce zemědělského půdního fondu a ploch PUPFL - jejich charakter musí 
být v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny; 

- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury liniového charakteru, stavby a zařízení 
dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost krajiny, 
ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky významného nenarušení 
celistvosti územní ochrany, příznivého stavu předmětu ochrany v dané ploše a nenarušení 
funkčnosti územního systému ekologické stability; 



   Územní plán Dlouhá Loučka 

 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
28

- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla 
apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. za podmínky významného 
nenarušení celistvosti územní ochrany, příznivého stavu předmětu ochrany v dané ploše a 
nenarušení funkčnosti územního systému ekologické stability; 

Nepřípustné využití: 

- stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím; 
- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky); 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití; 
- stavby a zařízení pro zemědělství a lesní hospodářství (vyjma zařízení pro chov včel); 
- větrné elektrárny; 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 

6.12  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Plochy smíšené nezastavěného území - NS 

Hlavní využití: 

- plochy nezastavěného území s plánovanými protierozními opatřeními; 

Přípustné využití: 

- pozemky trvalých travních porostů, extenzívní sady, zahrady; 
- plochy PUPFL; 
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, 

drobné interakční prvky a vodní plochy); 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury; 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny, stezky a značené trasy pro pěší a cyklisty, naučné stezky; 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.); 

Podmíněně přípustné využití: 

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny; 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (rozhledny, informační tabule, odpočívadla apod.), 
drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. - pokud neznemožňují obhospodařování 
pozemků a budou chráněny prvky krajinné zeleně; 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro zemědělství a lesnictví; 
- oplocení pozemků; 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou zlepšení parametrů stávajících komunikací); 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostných surovin; 
- větrné elektrárny; 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- případné stavby výškových zařízení technické infrastruktury jsou z hlediska ÚP přípustné 
pouze v případě, že negativně nenaruší krajinný ráz; 
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB  A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH 
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
s možností vyvlastnění. 

 

 

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo.  

 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 Územním plánem se stanovují následující plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování:  

Pořadové 
číslo 

Rámcové podmínky pro prověření územní studií 

P1 

Prověřit architektonické a urbanistické působení celku ve vztahu k okolní zástavbě i jednotlivých 
hmot uvnitř lokality. Územní studii řešit s ohledem na sousedství s PR Dlouholoučské stráně. 
Prověřit možnost umístění objektů bytových domů, stanovit podrobnější podmínky prostorového 
uspořádání s ohledem na polohu lokality v centru obce. Prověřit základní způsob napojení na 
stávající dopravní síť a sítě technické infrastruktury. V rámci územní studie budou navrženy 
významnější plochy veřejných prostranství v min. rozsahu 1000 m2 (do této plochy nebudou 
započítány pozemní komunikace), přičemž tato plocha bude tvořit urbanistické těžiště budoucího 
obytného celku; 

V rámci zadávacích podmínek a řešení územních studií je nutno respektovat obecné 
podmínky využití příslušné funkční plochy, do které je lokalita zařazena (kap. 6) a konkrétní 
podmínky pro využití zastavitelných ploch (kap.3.3).  

 Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na 
4 roky od vydání ÚP Dlouhá Loučka. 

 

 

10. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 V rámci ÚP nejsou navržena žádná kompenzační opatření. 
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11. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

Počet stran textové části ÚP:              25 stran formátu A4 

Obsah grafické části ÚP:                                                                                                                

1. Výkres základního členění území     měřítko 1 : 5 000 
2. Hlavní výkres       měřítko 1 : 5 000  
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DLOUHÁ 
LOUČKA 

Úvod - zkratky a  pojmy využívané v textových částech Územního plánu Dlouhá Loučka 

Seznam použitých zkratek 
 
AOPK    - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
ATS   - automatická tlaková stanice 
BD   - bytový dům 
BJ   - bytová jednotka 
BPEJ   - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO    - civilní ochrana  
ČEZ   - České energetické závody, a.s. 
ČGS   - Česká geologická služba 
ČNR   - Česká národní rada 
ČOV   - čistírna odpadních vod 
ČS   - čerpací stanice 
ČSN   - česká státní norma 
ČSÚ   - Český statistický úřad 
DN    - dimenze potrubí 
EO   - ekvivalentní obyvatel 
EVL   - evropsky významná lokalita 
HZS   - hasičský záchranný sbor 
CHLÚ   - chráněné ložiskové území 
CHOPAV  - chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KČT   - Klub českých turistů 
KES   - koeficient ekologické stability 
KN   - katastr nemovitostí 
KPÚ   - komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.   - katastrální území 
LBC, RBK,  NRBC - lokální, regionální, nadregionální biocentrum 
LBK                       -lokální biokoridor 
LÚSES     - lokální územní systém ekologické stability 
LHP   - lesní hospodářský plán 
MÚ   - Městský úřad 
MZe   - Ministerstvo zemědělství ČR 
NN, VN    - nízké a vysoké napětí 
NZV   - nouzové zásobování vodou 
OP   - ochranné pásmo 
ORP   - obec s rozšířenou působností 
OÚ   - obecní úřad 
PD   - projektová dokumentace 
PLO   - přírodní lesní oblast 
PD   - projektová dokumentace 
PSZ                 - plán společných zařízení z KPÚ 
PRKV   - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje  
PUPFL   - pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR   - Politika územního rozvoje ČR 2008 
NRÚSES  - nadregionální územní systém ekologické stability 
RD   - rodinný dům  
RURÚ   - rozbor udržitelného rozvoje území (obsažen v ÚAP) 
ř.ú.   - řešené území 
SDH   - sbor dobrovolných hasičů 
STL   - středotlaký plynovod 
TKO   - tuhý komunální odpad 
TS   - transformační stanice 
ÚAN   - území s archeologickými nálezy 
ÚAP   - územně - analytické podklady 
ÚP   - územní plán 
ÚPD   - územně plánovací dokumentace 
ÚSES   - územní systém ekologické stability 
VAK   - vodovody a kanalizace 
VKP   - významný krajinný prvek 
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VPS, VPO  - veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření 
VUSS   - Vojenská ubytovací a stavební správa 
ZPF   - zemědělský půdní fond 
ZÚR   - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
z.ú.   - zastavěné území 
ZSJ   - základní sídelní jednotka (místní část) 

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58); 

zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu; 

plocha přestavby je plocha části zastavěného území určeného k přestavbě; 

nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného území nebo 
zastavitelných ploch; 

plocha je část území tvořená pozemkem či jeho částí nebo souborem pozemků vymezená územním plánem s ohledem 
na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam; 

koridor je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, způsobem vymezení 
má zpravidla vlastnosti zastavitelné plochy; 

rozvojová plocha (lokalita) - souhrnné označení zastavitelných ploch a ploch přestavby jako podmnožiny ploch změn, 
kdy je územním plánem měněno funkční využití; 

veřejná infrastruktura - jedná se o pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. technické infrastruktury, 3. 
občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou 
správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu; 

veřejně prospěšná stavba je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo 
státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním plánem); 

veřejně prospěšné opatření je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo 
ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci; 

asanace - ozdravění území; 

stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu územního plánu;  

hlavní využití charakterizuje funkční využití stanovené tímto územním plánem;  

přípustné využití je výčtem staveb a zařízení, které lze v ploše umístit a vymezit jim pozemky, zařízení, změn staveb a 
výčtem způsobů, kterými mohou být pozemky a plochy využity; 

podmíněně přípustné využití stanoví výčet staveb a zařízení, které lze v dané ploše umístit na základě splnění 
stanovených podmínek, a výčet změn využití, které lze uskutečnit na základě splnění stanovených podmínek; 

nepřípustné využití může kromě vymezení nepřípustného využití označit specifické činnosti, stavby a způsoby využití, 
které nelze v dané ploše uplatnit;  

regulativy se rozumí stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, resp. přípustné, podmíněně 
přípustné a nepřípustné využití a podrobnější podmínky prostorového uspořádání;  

podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu mohou kromě prostorových stanovit i kapacitní 
limity, které nesmějí být překročeny; 

funkčními plochami se rozumí plochy s rozdílným způsobem využití;  

dosavadní využití - využití, které z funkčního nebo urbanistického hlediska není v souladu se stanoveným funkčním 
využitím, ale po dobu životnosti dané stavby je přípustné; 

výšková hladina zástavby je dána pomyslnou spojnicí hřebenů střech a atik skupiny staveb obdobného charakteru 
v lokalitě (např. stavby pro bydlení); pokud se mluví o dodržení výškové hladiny, je nepřijatelná významná odchylka od 
této pomyslné spojnice, a to jak v kladném, tak záporném smyslu, pokud se nejedná o záměrný výškový akcent 
v lokalitě např. u významných objektů občanského vybavení vysoké urbanisticko-architektonické úrovně; 

ve vztahu k obslužným funkcím (občanskému vybavení včetně služeb) představuje zařízení místního významu 
zařízení sloužící zejména pro obyvatele dané lokality; 

pohodou bydleni se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro 
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydleni. Pohoda bydleni je daná 
zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným 
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachu a prachu, osluněním apod.; 

občanské vybavení - zahrnuje zařízení veřejné infrastruktury a zařízení vybavenosti komerční, tzn. souhrnně zařízení pro 
správu a administrativu, zařízení školská a výchovná, zařízení pro kulturu, zařízení pro tělovýchovu a sport, zařízení 
zdravotnictví a sociální péče, zařízení maloobchodu, služeb nevýrobních a výrobních, zařízení veřejného ubytování a 
stravování; 

komerční občanské vybavení - slouží např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování a další služby; 
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velkoplošné maloobchodní zařízení - zařízení obchodu, jehož prodejní plocha přesahuje 400 m2 (limit stanovený 
územním plánem); 

lehká výroba - výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s 
relativně vysokou přidanou hodnotou na jednotku zboží. Obecně má tato výroba menší environmentální dopady než 
výroba těžká, zpravidla má naopak vyšší nároky na dopravní obsluhu (možný negativní vliv související dopravy na okolí) 
než výroba nerušící nebo výroba drobná a řemeslná. Lehkou výrobou se míní například: výroba oděvů, obuvi, nábytku, 
spotřební elektroniky, domácích spotřebičů apod.; 

drobná a řemesla výroba - malosériová výroba či výrobní služby, které svým charakterem a kapacitou nemění 
charakter území, vyjádřený hlavním využitím plochy. Provoz s malým rozsahem výměry výrobní plochy, nízkým počtem 
zaměstnanců a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Za drobnou a řemeslnou výrobu nelze považovat 
např. klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy, které vyžadují vstup těžké nákladní dopravy do území; 

nerušící služby - služby, které svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují pohodu bydleni 
v budovách ve svém okolí. Nerušícími službami se míní například: služby cestovního ruchu, návrhářské a projekční 
služby, půjčovny, kadeřnictví, čistírny apod. Za nerušící služby nelze považovat například služby pro motoristy 
(autoservisy, pneuservisy, autoklempírny, lakovny) a provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do území; 

nerušící výroba - výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušuje pohodu bydleni v 
budovách ve svém okolí. Nerušící výrobou se míní například: drobná a řemeslná výroba, tiskárny, pekárny, výrobny 
potravin a nápojů, které odpovídají výše uvedené charakteristice; 

zemědělská malovýroba - jedná se o zemědělský provoz s malým rozsahem zemědělské výroby,který neklade 
zvýšené nároky na dopravní zátěž území (bez negativních dopadů na své okolí), který může být součástí jiných typů 
zástavby ve venkovském prostředí (typickým druhem jsou rodinné statky se značně rozdílnou specializací); 

skladovací areál - monofunkční areál velkého rozsahu určený pro skladování s vysokými nároky na dopravu vyžadující 
dopravní napojení na vyšší dopravní systém; 

rekreační chata - stavba pro rodinnou rekreaci ve smyslu §2 písm. d) 1. vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve zněni pozdějších 
předpisů: „rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně 
verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví“; 

zahrádkářská chata - stavba pro rodinnou rekreaci ve smyslu §2 písm. d) 2. vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve zněni 
pozdějších předpisů: „zahrádkářská chata s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou nejvýše 25 
m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a 
podkroví“; 

rekreační domek - stavba pro rodinnou rekreaci ve smyslu §2 písm. d) 3. vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve zněni pozdějších 
předpisů: „rekreační domek v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a 
podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno 
podzemní podlaží“; 

rekreační chalupa - stavba pro rodinnou rekreaci ve smyslu §2 písm. d) 4. vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve zněni pozdějších 
předpisů: „rekreační chalupa, kterou je stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou 
rekreaci“; 

agroturistické zařízení - zařízení uspokojující potřeby této novodobé formy trávení volného času s přímou vazbou na 
zemědělskou výrobu včetně doprovodných služeb (ubytování a stravování a další doplňkové služby); 

maximální koeficient zastavění vyjadřuje nejvyšší možný podíl z celkové rozlohy pozemku pro umístění RD nebo 
v rámci určité zastavitelné plochy nebo plochy, kterou mohou zabírat zastavěné plochy budov a zpevněné (nepropustné) 
plochy; jde tedy o poměr zastavěných a zpevněných ploch k celkové ploše pozemku určené v ÚP k využití danou funkcí; 

pozemek pro umístění RD může zahrnovat též navazující pozemek (např. zahrady) vymezený v KN, který s pozemkem 
pro RD tvoří logický uzavřený celek (např. pod společným oplocením);   

doplňková stavba (objekt) - jedná se o stavby, které plní doplňkovou stavbu pro stavbu hlavní; 

územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od 
nejmenších celků až po celoevropské sítě; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definuje ÚSES takto: 
„Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny 
zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES je tvořen následujícími 
skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor a podpůrnými prvky: interakční prvek; 

společné jednání - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona; 

veřejné projednání, řízení o ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona; 
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a1)  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Dne 26. 05. 2010 rozhodlo zastupitelstvo obce Dlouhá Loučka o pořízení územního plánu. 
Dále určilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starosta obce pan Horák. 
V roce 2010 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele ÚP. Dne 23. 11. 2010 požádala obec o 
pozastavení pořizování ÚP z důvodu zpracování komplexních pozemkových úprav.  

Dne 19. 11. 2013 obec vyzvala pořizovatele k pokračování na pořizování ÚP. Pořizovatelskou 
činnost vykonává Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování. 

V roce 2014 byl zastupitelstvem obce zvolen za určeného zastupitele Mgr. Cach. 

Zadání  

Projednání návrhu zadání ÚP Dlouhá Loučka bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 19. 11. 
2013. K veřejnému nahlédnutí byl návrh zadání vystaven od 20. 11. 2013 do 20. 12. 2013. Návrh 
zadání byl zveřejněn i elektronicky na: https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-
dokumenty/uzemni-plany-obci/dlouha-loucka. Zastupitelstvo obce schválilo zadání ÚP usnesením č. 
3/ZO/8.1.2014 ze dne 08. 01. 2014. 

Návrh 

Na základě odsouhlaseného zadání byl dne 22. 01. 2014 požádán projektant o zpracování 
návrhu ÚP Dlouhá Loučka. Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP bylo rozesláno dne 10. 12. 
2014 jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Dále byl návrh zveřejněn 
veřejnou vyhláškou od 12. 12. 2014 do 05. 02. 2015. Společné jednání proběhlo dne 05. 01. 2015 na 
Městském úřadě Moravská Třebová. Z jednání byl pořízen zápis. 

Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo vypracováno Vyhodnocení 
stanovisek a připomínek po společném jednání o ÚP – tabulka B, ve kterém jsou zapracovány 
požadavky na úpravu návrhu před veřejným projednáním. 

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP proběhlo dne 25. 05. 2015 na 
obecním úřadě v Dlouhé Loučce.   

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 01. 06. 2015 mohl každý 
uplatnit své připomínky a námitky. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny.  

Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu ÚP – tabulka C. 
Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebyly návrhy 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručeny dotčeným orgánům a krajskému 
úřadu. 

Dne 03. 06. 2015 byl zastupitelstvu obce předložen návrh na vydání ÚP. Zastupitelstvo obce 
po ověření souladu se stavebním zákonem dne 15. 06. 2015 vydalo ÚP Dlouhá Loučka formou 
opatření obecné povahy. ÚP Dlouhá Loučka nabyl účinnosti dne 01. 07. 2015. 

 

a2)  VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platných 
zněních. 
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b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

b 1) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

Územní plán je vypracován v souladu s  Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace 
č. 1 schválenou usnesením vlády ČR ze dne 15. 4. 2015 č. 276. Území ORP leží v republikové 
rozvojové ose  a dále nespadá do žádných jiných  rozvojových os ani specifických oblastí vymezených 
Politikou územního rozvoje České republiky 2008. OS 9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová (E461), 
území obce Dlouhá Loučka však není přímo dotčeno. 

Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území ze schválené PÚR ČR 2008 naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana 
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako 
důsledku nedostatku lidských zásahů - ÚP klade důraz na ochranu historicky založené urbanistické 
struktury sídla jako lesní lánové vsi mezi Hřebečovským a Trnávským hřbetem, zákonných VKP, 
CHOPAV, prvků ÚSES, niv toků, EVL Hřebečovský hřbet, PR Dlouholoučské stráně a Rohová, lokality 
s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, vyhlídek Nad prameništěm 
Třebůvky a ze Slídového a Arnoštovského vrchu, registrovaných kulturních památek a památek 
místního významu, archeologických lokalit, respektuje stávající i navržené cyklotrasy, turistické trasy a 
jiné přírodní a kulturně - civilizační hodnoty; 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny – je 
splněno stanovením podmínek využití nezastavěného území; 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a 
koridorů vymezených v PÚR ČR - při funkčním členění a vymezování návrhových ploch byl důsledně 
prověřen vliv návrhu UP na urbanistickou strukturu  zastavěného území, na krajinu i další hodnoty 
vyžadující ochranu; 

 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území - ÚP jsou vymezeny plochy přestaveb stávajících 
nevyužívaných areálů a zbořenišť; 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí 
krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti 
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vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a 
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. - viz výše bod (14); 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací 
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny 
– požadavek je zajištěn stanovením koncepce rozvoje krajiny, stanovením podmínek využití ploch 
nezastavěného území a respektováním prvků vycházejících ze schválených KoPÚ;  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) - V ÚP jsou 
respektovány a chráněny značené cyklotrasy a turistické trasy, je navrženo doplnění cykloturistické 
sítě, v souladu s KPÚ jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny. Regulativy je 
umožněno případné vedení komunikací pro pěší a cyklisty ve většině funkčních ploch a je umožněno 
umístění souvisejícího mobiliáře (informační tabule, odpočívadla apod.); 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však 
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků) - prostupnost krajiny je v ř. ú. na dostatečné úrovni 
zabezpečena polními cestami vymezenými ve východní i západní části krajiny v rámci PSZ KPÚ Dlouhá 
Loučka. Zastavitelné plochy i řešení krajiny jsou navrženy tak, aby nedošlo k fragmentaci a 
zneprostupnění krajiny. Koncepce TI vychází z předchozí ÚPD a i nadále se počítá s odvedením 
splaškových odpadních vod novou  splaškovou kanalizací směrem na Útěchov s následnou likvidací na 
ČOV Moravská Třebová; 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu 
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a 
zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako 
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní - V ÚP nejsou do aktivní záplavové zóny Třebůvky 
vymezovány žádné zastavitelné plochy mimo plochy sportu, jejíž konkrétní využití musí být stanoveno 
s ohledem na vymezené záplavové území a aktivní zónu. Aspekt protierozních opatření je součástí 
plánování krajiny do ÚP byly zapracovány prvky z PSZ; 

 (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami - územním plánem je 
řešeno doplnění prvků a sítí TI a je umožněn rozvoj dopravní infrastruktury včetně realizace PSZ KPÚ 
Dlouhé Loučky; 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti -
koncepce TI vychází z předchozí ÚPD a i nadále se počítá s odvedením splaškových odpadních vod 
novou budoucí splaškovou kanalizací směrem na Útěchov s následnou likvidací na ČOV Moravská 
Třebová; 
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b 2) VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM  

ÚP Dlouhá Loučka respektuje Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR) vydané dne 
29. 4. 2010 Zastupitelstvem Pardubického kraje Usnesením Z/170/10 s účinností k datu 15. 6. 2010, 
resp. Aktualizaci č. 1 ZÚR vydanou dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvem Pardubického kraje Usnesením 
Z/229/14 s účinností k datu 7. 10. 2014. Obec Dlouhá Loučka se nachází dle ZÚR v oblasti krajského 
významu SOBk 1, do západní části území zasahuje NRBC 47 Boršov - Loučský les a v západní části 
nezastavěného území (krajiny) prochází ve směru sever - jih VVN 110 kV. Z hlediska krajinného typu 
jde o krajinu lesozemědělskou a krajinu lesní.   

Územní plán Dlouhá Loučka respektuje obecné priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území ze ZÚR, zejména pak následující body: 

1) pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického 
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a 
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje 
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, 
regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území - řešením ÚP jsou   
vytvořeny podmínky pro udržitelný rozvoj území, tzn. vyvážený vztah jednotlivých pilířů, 
hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a pilíře kvalitních životních podmínek v obci; 

6) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom  
se soustředit zejména na:  

a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko - stabilizační 
funkce krajiny - řešením ÚP jsou zákonné VKP, ÚSES, PUPFL, ZPF I. a II. třídy 
ochrany, EVL Hřebečovský hřbet a PR Dlouholoučské stráně a Rohová, CHOPAV, 
lokalita s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a je také 
ochráněna volná krajina před nežádoucí realizací staveb; 

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu - ÚP je respektován krajinný ráz 
Dlouholoučsko;  

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny - řešením ÚP není umožněna fragmentace 
krajiny novou výstavbou, návrh respektuje schválené KPÚ; 

7) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se 
soustředit zejména na:  

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá 
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní 
řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou 
veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny - řešením ÚP 
je navrženo optimální urbanistické i architektonická řešení obce Dlouhá Loučka 
včetně ploch veřejných prostranství a veřejné infrastruktury;  

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a 
urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v 
zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a 
areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině - řešení ÚP je preferováno využití 
ploch a objektů v zastavěném území (plochy přestavby) a v jeho prolukách; 

c) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění 
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků 
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození - řešením 
ÚP je převzat PSZ KPÚ Dlouhá Loučka (včetně interakčních prvků a 
vodohospodářských opatření);  

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci 
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hospodářských činností v ostatním území kraje - součástí ÚP je i řešení technické 
vybavenosti území především ve vztahu ke koncepci odkanalizování, která i nadále 
počítá s odvedením splaškových odpadních vod novou budoucí splaškovou kanalizací 
směrem na Útěchov s následnou likvidací na ČOV Moravská Třebová, je umožněna 
plynofikace obce a zkvalitnění systému třídění odpadů; 

8) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při 
zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické 
oblasti takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního 
využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot - ÚP je respektováno stanovenou 
koncepcí rozvoje, urbanistickou koncepcí a koncepcí rozvoje krajiny; 

   71) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách     
v území ve specifické oblasti krajského významu SOBk 1 Moravsko Třebovsko:  

a) spolupracovat se sousedními kraji Olomouckým, Jihomoravským a Vysočina na  
vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti - ÚP vytváří podmínky pro 
stabilizaci počtu obyvatel Dlouhé Loučky; 

72) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování v území ve specifické oblasti krajského 
významu SOBk 1 Moravsko Třebovsko:  

d.1) upřesnit vymezení NRBKC Boršov - Loučský les za podmínek stanovených odst. (112)  

- NRBC Boršov - Loučský les je ze ZÚR převzat a řešením ÚP zpřesněn; 
 

107) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území:  

a) koordinovat vymezení ploch pro umístění protipovodňových opatření s územními plány 
dotčených obcí – ÚP jsou převzata opatření z KPÚ bez vlivu na území sousedních obcí;  

b) v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech – do 
záplavového území okrajově zasahují zastavitelné plochy Z11 a Z13, které jsou určeny 
pro bydlení. Jedná se o proluky, které logicky vyplňují zastavěné území a části ploch 
zasahujících do záplavového území jsou v místě, kde bude řešeno napojení lokality na 
místní komunikační síť. Dále je do záplavového území vymezena zastavitelná plocha 
Z16. Jedná se o plochu sportu v návaznosti na stávající sportovní areál v zastavěném 
území obce, která bude sloužit k rozšíření sportovního a rekreačního vyžití obyvatel 
obce, v čemž lze spatřovat veřejnou prospěšnost této plochy. Stavby zázemí 
sportoviště jsou situovány v plochách stabilizovaných, v rámci zastavitelné plochy se 
uvažuje se zřízením dalších doprovodných zařízení jako jsou plochy hřišť, parková 
zeleň, drobné prvky vybavenosti (herní prvky, lavičky, přístřešky) apod. S ohledem na 
polohu sportovního areálu v zástavbě je umístění takových aktivit do vymezené plochy 
jako jediné možné řešení, přičemž záplavové území zasahuje pouze do jihovýchodní 
části lokality. Z výše uvedeného vyplývá, že využití lokality nemusí být ve vztahu 
k záplavovému území apriory vyloučeno, zle konstatovat, že vymezení výše uvedených 
lokalit zasahujících do záplavového území je odůvodněné;  

c) revitalizovat říční systémy a přírodě blízká protipovodňová opatření – ÚP vytváří 
předpoklady pro jejich realizaci; 

 
     112) ZÚR stanovují pro RÚSES tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o  
             změnách v území:  

a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a 
nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a 
ekologické stability krajiny - řešením ÚP je NRBC vymezeno jako nezastavitelné;  

c)   biocentra a biokoridory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit před  
 veškerými zásahy, které by vedly k narušení tohoto stavu a funkčnosti biocentra či    
 biokoridoru - řešením ÚP je NRBC vymezeno jako nezastavitelné;  

e) do doby realizace opatření dle písm. c) nepřipouštět v plochách a koridorech pro  
       biocentra a biokoridory, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit,  

                           umístění staveb,  objektů, zařízení a činností, které by znemožnily nebo významně  
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omezily budoucí realizaci  cílového funkčního stavu - řešením ÚP je NRBC                         
vymezeno jako nezastavitelné;  

f) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a 
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k 
významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné 
fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení    
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině - v rámci řešení ÚP 
nedojde ke střetu NRBC s koridory dopravní ani technické infrastruktury a nedojde 
ani k významnému snížení schopnosti ekosystému plnit stabilizující funkce v krajině; 

 

    113) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro NRÚSES:  

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu 
s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly 
dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost - řešením 
ÚP je NRBC vymezeno jako nezastavitelné a jsou dodrženy jeho minimální 
parametry včetně zajištění návaznosti na ostatní ÚSES, tzn. jsou vytvořeny podmínky 
pro zajištění jeho funkčnosti;  

 
116) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami (NRÚSES) a 

možného rozvoje těchto území:  

a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s 
přírodními či krajinnými hodnotami - je respektováno; 

b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot  a 
ekologických, estetických, rekreačních a hospodářských funkcí - je splněno 
převzetím prvků schválených KPÚ, kde jsou tyto podmínky podrobně řešeny; 

 

 
 

122) ZÚR stanovují základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné využívání - 
je ÚP respektováno; 

b) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména 
strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní 
charakteristiky krajinného rázu - ÚP chrání nezastavitelnost zemědělské krajiny a 
vylučuje řešením koncepce rozvoje krajiny její fragmentaci; 

c) rozvíjet retenční schopnost krajiny - ÚP jsou z PSZ KPÚ Dlouhé Loučky převzata 
vodohospodářská opatření za účelem zdržení vody v krajině ř. ú. Dlouhé Loučky;  

d) respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky 
jejich ochrany - řešením ÚP je chráněn NRÚSES a LÚSES, ZCHÚ dle § 14 a EVL dle 
§ 45a zákona o ochraně přírody;  

e) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových 
území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině - řešení ÚP je 
preferováno využití ploch a objektů v zastavěném území a proluk zastavěného 
území, řešením ÚP jsou vymezeny plochy přestavby zemědělského brownfield P1, 
P2 a P3;  

f) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět 
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit - řešením ÚP nejsou vymezovány plochy 
pro individuální rekreaci a místo toho je řešením ÚP umožněn rozvoj agroturistiky 
v plochách smíšené venkovské zástavby a dále je navrženo doplnění sítě cyklotras;   

g) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově 
a tvarově vhodnými stavbami - ÚP je respektováno;  
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 127) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v lesní krajině a rozhodování o ní: 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa nebo pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť 
odůvodněných případech - řešením ÚP respektováno; 

c) zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných  
případech - zábor PUPFL není plánován; 

 

     131) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v lesozemědělské krajině a rozhodování o ní:  

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa nebo pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť 
odůvodněných případech - řešením ÚP respektováno; 

d) zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných 
případech - zábor PUPFL není plánován; 

c) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat 
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně 
využívaných ploch - řešením ÚP respektováno;  

 

b 3) VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD SOUSEDNÍCH OBCÍ  

  Při zpracování ÚP byly prověřeny potřebné aspekty koordinace s ÚPD pro správní území 
sousedních obcí, všechny sousední obce (mimo Pohledů) mají pořízený nový územní plán (ÚP 
Městečko Trnávka, ÚP Křenov, ÚP Moravská Třebová, ÚP Útěchov se projednává).   

Útěchov - ÚP Útěchov ve fázi projednání, bude nutná koordinace vymezeného LBC 1, které 
se z větší části nachází na území Dolní Loučky a zasahuje i svým SV cípem na území sousedního 
Útěchova. LBC1 bylo upřesněno v rámci schváleného plánu společných zařízení v KPÚ k.ú. Dlouhá 
Loučka. Je koordinováno vymezení lokálního biokoridoru LBK1 na severním okraji řešeného území. 
Koordinace řešena s pořizovatelem požadavkem na úpravu dokumentace ÚP Útěchov pro další fázi 
projednání; 

Městečko Trnávka - ÚP Městečko Trnávka vydán před vydáním ZÚR Pk, oba ÚP jsou 
koordinovány vymezením prvků ÚSES lokálního charakteru (LBK 10); 

ÚP Křenov - ÚP Křenov  vydán před vydáním ZÚR Pk, LBC 5 vymezené dle KPÚ navazuje na 
LBC 6 vymezené v ÚP Křenov. LBK 6 dle KPÚ navazuje na LBK v ÚP Křenov. Po společném jednání 
došlo k upřesnění koordinace ÚP Dlouhá Loučka z důvodu schválení Plánu společných zařízení KPÚ 
Křenov. Došlo k upřesnění hranice LBC 5 (ostatní prvky ÚSES jsou koordinovány). Návaznost 
vymezených polních cest je zajištěna jak konkrétně, tak v obecné rovině v rámci regulativů funkčních 
ploch v nezastavěném území. Způsob koordinace byl konzultován s SPÚ Svitavy; 

ÚPO Pohledy - následně bude nutná koordinace vymezeného NRBC 47 Boršov - Loučský les, 
kdy bude nutno ÚPD obce Pohledy uvést do souladu s vydanými ZÚR Pardubického kraje; 

ÚP Moravská Třebová - ÚP Moravská Třebová vydán před vydáním ZÚR Pk, je koordinováno 
vymezení NRBC. Oba ÚP jsou koordinovány; 

V ÚP Dlouhá Loučka je navrženo doplnění cyklotras, které by měly pokračovat za hranicí 
řešeného území. V rámci ÚPD sousedních obcí nemá vždy tento návrh graficky vyjádřenou 
návaznost, tuto skutečnost však nelze hodnotit jako závadu. Jedná se totiž o možné vedení po 
stávajících cestách, které pokračují na území sousedních obcí a doplnění značení cyklotras není 
v rozporu se stanoveným způsobem využití příslušných funkčních ploch v ÚPD sousedních obcí.  
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c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU  ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 Územní plán je vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 
stavebního zákona, vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. ÚP zohledňuje 
žádoucí vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území ve snaze adekvátně uspokojit potřeby současné generace bez ohrožení 
podmínek života generací budoucích. V regulativech konkrétních návrhových ploch i jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití jsou respektovány Cíle ÚP i Úkoly ÚP. 

Soulad s cíli územního plánování  

 Územní plán: 

 vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území; 
 vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky jejich využití, přičemž 

stanovuje koncepci prostorového uspořádání řešeného území, která vychází z potřeby 
vyváženého vztahu mezi veřejnými a soukromými zájmy v území; 

 chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty; stanovením koncepce řešení nezastavěného 
území chrání a rozvíjí krajinu jako podstatnou složku prostředí a základ totožnosti obyvatel; 

 vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na účelné využití zastavěného území a současný 
potenciál rozvoje obce; 

 stanoví koncepci veřejné technické a dopravní infrastruktury, včetně podmínek jejich umisťování 
v nezastavěném území; stanovuje podmínky umisťování staveb v nezastavěném území; 

 
Soulad s úkoly územního plánování 

 Územní plán: 

 respektuje a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území; 
 stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a to s ohledem na hodnoty a 

podmínky v území; 
 je řešen na základě prověřování a posuzováni potřeb změn v území; řeší urbanistické, 

architektonické a estetické požadavky na využívání území vymezením a stanovením podmínek 
především pro plochy s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání území; 

 stanovuje podmínky pro provádění změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území; 

 vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof stanovením 
podmínek využití funkčních ploch a umožněním protierozní a protipovodňové ochrany s důrazem 
na přírodě blízký charakter těchto opatření; 

 vymezením různých druhů funkčních ploch, řešením koncepce dopravní a technické 
infrastruktury a řešením koncepce krajiny vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury 
a pro kvalitní bydlení; 

 vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany; 

  

d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obsažen v jednotlivých kapitolách 
Odůvodnění ÚP, zejména pak v v kap. f) a h). V procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené orgány. Pro postupy 
podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené orgány stanoviska, která 
jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle stavebního zákona, s tím, že 
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dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm 
účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla 
svěřena. Kapitola bude dále doplněna na základě výsledků projednání. 
 

Požadavky dotčených orgánů, krajského úřadu, sousedních obcí, veřejnosti a ostatních 
subjektů v území, které byly uplatněny při projednávání návrhu zadání, byly respektovány v návrhu 
ÚP.  
 

Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit svá stanoviska a sousední obce své připomínky 
ve lhůtě 30 - ti dnů ode dne společného jednání o návrhu ÚP tj. do 5. 2. 2015.  

Návrh ÚP byl v rámci společného jednání o návrhu ÚP projednán a dohodnut s dotčenými 
orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů. Podle jejich uplatněných stanovisek byla 
upravena textová a grafická část návrhu i odůvodnění ÚP Dlouhá Loučka.  

 
Tabulka B 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o NÁVRHU ÚP DLOUHÁ LOUČKA 
– dle § 50 SZ 

Č. Autor Text / Stanovisko pořizovatele Č.J./ Ze 
dne 

1 Hasičský záchran. 
sbor Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

Po zhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto 
stanovisko: 
S návrhem územního plánu Dlouhá Loučka KHS s o u h l a s í. 
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 
stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek: 
Pro vymezené plochy výroby a skladování VX, VD bude v textu návrhu ÚP 
doplněn v podmínkách pro využití těchto ploch upřesňující regulativ v 
podmíněně přípustném využití, že z činnosti umístěné výroby nebude hluková 
zátěž (vůči stávající bytové zástavbě) překračovat přípustné limity hluku ve 
smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, pro zastavitelné plochy VD a VX doplněna 
v kap. 3 následující podmínka: z činnosti umístěné výroby nebude hluková zátěž (vůči 
stávající bytové zástavbě) překračovat přípustné limity hluku ve smyslu NV č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

KHSPA 
19583/2014/HO
K-Sy 
4.2.2015 

3 KÚ Pk, od. dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení §11odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší 
Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací 
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální úroveň), zvláště chráněná 
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí 
oblasti a přírodní parky, uvádíme k předloženému návrhu územního plánu Dlouhá 
Loučka následující:  
Krajský úřad má v úmyslu v roce 2015 přehlásit přírodní rezervaci Dlouholoučské 
stráně dle návrhu pozemků tak, jak vzešel z komplexní pozemkové úpravy. Ochranné 
pásmo se předpokládá na pozemcích v horní (východní) části nad přírodní rezervací. 
Do doby přehlášení je platná hranice přírodní rezervace odpovídající hranici zanesené 
do územně analytických podkladů, a hranice ochranného pásma ve vzdálenosti 50 
metrů od této hranice. Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám v 
ochranném pásmu zvláště chráněného území je dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona 
nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. V tomto případě se jedná o 
případnou výstavbu na lokalitách Z11, Z13 a Z14. Po přehlášení přírodní rezervace by 
již neměly být tyto rozvojové plochy uvnitř ochranného pásma přírodní rezervace 

KrÚ 
78443/2014/OŽ
PZ/Se 
8.1.2015 
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Dlouholoučské stráně. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Na Kr.Ú bylo domluveno, že do ÚP se vyznačí 
stávající platná hranice. Dále jsou tam hranice navržené dle KPÚ, kterou poskytl Kr.Ú a 
zastavitelné plochy respektují tuto novou hranici. Do doby, než bude nová hranice 
platná, tak zasahují do stávající hranice a tím podléhají vyjádření dle § 37 odst. 2. 
V návrhu je to ošetřeno tak, že tyto části ploch budou moci být využity až po změně 
hranice PR. Pokud bude v průběhu projednání návrhu ÚP hranice upřesněna, bude do 
návrhu zapracována aktuální hranice. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil 
předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává 

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Dlouhá Loučka, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného 
řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 20,0800 ha, z toho:  
 Lokality: Z01, Z02, Z03, Z05, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14 - rozloha 

7,3700 ha. Využití je možné pro bydlení.  
 Lokalita: Z16 - rozloha 0,7800 ha. Využití je možné pro sport.  
 Lokality: Z04, Z06, Z15 - rozloha 4,4600 ha. Využití je možné pro výrobu.  
 Lokality: K01, K02 - rozloha 7,1100 ha. Využití je možné pro zalesnění.  
 Lokalita: Z17 - rozloha 0,3600 ha. Využití je možné pro zeleň.  
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné 
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.  
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní 
správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územního 
plánu Dlouhá Loučka připomínky - v textové části odůvodnění návrhu územního plánu 
v kap. h). „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že 
územní plán nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Upozorňujeme však, že z výkresové části návrhu územního plánu vyplývá, že 
umístěním lokalit označených jako Z7 a Z8 bude dotčeno ochranné pásmo lesa do 50 
m od okraje lesa. Jedná se o omezení, které vyplývá ze zákona o lesích č. 289/1995 
Sb. a které je nutno při výstavbě nových staveb respektovat. Požadujeme tuto 
skutečnost při popisu lokalit v územním plánu uvést např. jako limit pro umístění nové 
stavby. Důvodem je jednak ochrana lesa před negativním působením staveb na les, 
jednak také ochrana staveb před důsledky např. pádu stromu či větví na sousedící 
nemovitosti. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že odsouhlasení návrhu této územně 
plánovací dokumentace spadá podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb. do 
působnosti odboru životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová jako 
dotčeného orgánu státní správy lesů. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, pro lokality Z7 a Z8 byl v kap.3.3 doplněn 
následující text: ochranné pásmo lesa bude respektováno (50m); 

5 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, Praha  

Bez připomínek  
V k.ú. Dlouhá Loučka se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 

MPO 
56449/2014 
12.12.2014

6 Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se   

7 Ministerstvo 
dopravy Praha 

Nevyjádřilo se  

8 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

K návrhu územního plánu obce Dlouhá Loučka Ministerstvo životního prostředí podle 
ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Dlouhá Loučka není 
evidováno výhradní ložisko nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území. 
Ministerstvo dále ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, v platném znění, informuje, že do okrajových částí svodného území obce 
přesahují poddolovaná území. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, poddolovaná území jsou návrhem respektována  

1822/550/14-Hd 
87389/ENV/14 
11.12.2014 
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9 Státní pozemkový 
úřad Svitavy 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy jako věcně a místně 
příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a 
o změně některých souvisejících zákonů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/2002 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává k návrhu územního plánu Dlouhá 
Loučka toto stanovisko: 
Návrh ÚP Dlouhá Loučka respektuje plán společných zařízení, zpracovaný v rámci 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhá Loučka. Vzhledem 
k tomu, že plán společných zařízení je schválen i v sousedním k.ú.  Křenov, 
požadujeme provést kontrolu návaznosti liniových prvků s přesahem do tohoto k.ú. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, návaznost liniových prvků je návrhem zajištěna. 
Do odůvodnění byl do kap. b3) doplněn do 4. odstavce text: 
Po společném jednání došlo k upřesnění koordinace ÚP Dlouhá Loučka z důvodu 
schválení Plánu společných zařízení KPÚ Křenov. Došlo k upřesnění hranice LBC 5 
(ostatní prvky ÚSES jsou koordinovány). Návaznost vymezených polních cest je 
zajištěna jak konkrétně, tak v obecné rovině v rámci regulativů funkčních ploch 
v nezastavěném území. Způsob koordinace byl konzultován s SPÚ Svitavy;. 

SPU 
011489/2015 
14.1.2015 

10 Ministerstvo obrany, 
Agentura 
hospodaření 
s nemovitým 
majetkem 
Pardubice 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany 
České republiky, v y d á v á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem 
jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 4. července 2014 a ve smyslu § 7, 
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku Pardubice, 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 
1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), 
následující stanovisko: 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu byly podklady o technické infrastruktuře ve správě ČR-MO, AHNM 
OÚSM Pardubice, předány Městskému úřadu Moravská Třebová formou vymezených 
území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů. 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů Polička 
(OP RLP) - letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103, pasport č. 
79/2014), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
Zájmové území je v textové i grafické části zapracováno. Požaduji úpravu názvu limitu v 
území – Ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku letiště Staré Město. 
Řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany – vzdušném 
prostoru pro létání v malých a přízemních výškách (ÚAP – jev 102, pasport č. 
78/2014), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. 
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. 
Výše uvedené zájmové území je v textové i grafické části zapracováno. Požaduji 
úpravu názvu limitu v území na základě výše uvedeného. 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie 
komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 
Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR-MO. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že 
jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, 
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně 
plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto 
skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou 
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE 
je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR 
ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít 
negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k 
výstavbě VE zamítavé. 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude 
s ČR – MO, jejímž jménem jedná AHNM OÚSM Pardubice, projednány níže 
uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014): 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 
větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a 
III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 

37829/2014-
6440-OÚZ-PCE 
22.12.2014 
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• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo 
jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na 
nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení 
apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 
územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to 
vyžádají zájmy resortu MO. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Kap. f 6.2), odstavec Obrana státu byl upraven 
text takto: 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů Polička (OP 
RLP) - letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103, pasport č. 79/2014), 
které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění 
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu. 
Řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany – vzdušném prostoru 
pro létání v malých a přízemních výškách (ÚAP – jev 102, pasport č. 78/2014), který je 
nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 

A dále byla doplněna kap. f7), odstavec Jiná pásma nebo území o text: 
- ochranné pásmo přehledových systémů Polička; 
- vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách;  

V ÚP není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. 
11 MěÚ, silniční 

správní úřad, M. 
Třebová 

Nevyjádřil se  

12 MěÚ, odbor 
památkové péče, 
Mor. Třebová 

Přípustný za dodržení stanovených podmínek: 
1. V textové části odst. 2.2. ochrana hodnot území přeformulovat text „Kromě hodnot 
chráněných právními předpisy ….“ takto:  
Hodnoty chráněné právními předpisy (zákon o státní památkové péči):  
 nemovitá kulturní památka „pomník Osvobození“ rejstříkové číslo ústředního 

seznamu kulturních památek 25019/6-5217,  
 nemovitá kulturní památka „výšinné opevnění – hradiště“ rejstříkové číslo 

ústředního seznamu kulturních památek.18774/6-3036,  
 celé řešené území je území s archeologickými nálezy.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, kap. 2.2 byl doplněn text: 
…..„celé řešené území je území s archeologickými nálezy, nemovité kulturní památky - 
pomník Osvobození č. r. ÚSKP 25019/6 - 5217, výšinné opevnění - hradiště č. r. 
ÚSKP18774/6 - 3036,…“ 

MUMT 
265974/2014/O
VUP6-411.1, 
1.10.2014 

13 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská Třebová 

Vodní hospodářství: 
 Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně 

příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který je 
v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 vodního zákona dotčeným orgánem při 
projednání návrhu územního plánu podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává podle § 106 odst. 2 vodního zákona 
a § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasné stanovisko k návrhu 
územního plánu Dlouhá Loučka. Souhlasné stanovisko je vázáno na splnění 
níže uvedených podmínek a připomínek 

 Řeka Třebůvka, která protéká obcí Dlouhá Loučka, má zpracován návrh 
záplavového území i aktivní zóny záplavového území. Ke stavbám v záplavových 
územích je třeba získat souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. c) 
vodního zákona. Omezení v aktivní zóně záplavových území stanovuje § 67 
vodního zákona. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, 

S 
MUMT33375/20
14/OZP8-209 
4.2.2015 
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povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, 
převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, 
nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové 
poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových 
vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování 
konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních 
územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění 
pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková 
opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu 
staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. V 
aktivní zóně je dále zakázáno a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím 
odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových 
vod, b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, c) zřizovat oplocení, živé 
ploty a jiné podobné překážky, d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací 
zařízení.  

 V územním plánu obce Dlouhá Loučka je vymezeno celkem 17 zastavitelných 
ploch a 3 plochy přestavby. Upozorňujeme, že do návrhu záplavového území 
částečně zasahují plochy Z11, Z13 a Z16. Plochy Z11 a Z16 částečně zasahují i 
do navržené aktivní zóny. V částech, které zasahují do navržené aktivní zóny 
záplavového území, je umísťování staveb rodinných domů a staveb 
souvisejících (s výjimkou staveb, specifikovaných v § 67 odst. 1 vodního 
zákona) zcela vyloučeno.  

 Plochy Z6, Z7 a Z8 se nacházejí v těsné blízkosti ochranného pásma I. stupně 
vodního zdroje Wölfel. Upozorňujeme, že v blízké budoucnosti dojde také k 
vymezení ochranného pásma II. stupně, což může znamenat významné omezující 
podmínky pro plochy Z6, Z7 a Z8.  

 Hospodaření se srážkovými vodami je řešeno v kapitole 4.4 a v kapitole f 5.3. Do 
poslední věty v kapitole 4.4 a do třetího odstavce v kapitole f 5.3 požadujeme 
doplnit, že srážkové vody mohou být odváděny stávající dešťovou obecní 
kanalizací do přilehlých vodotečí pouze po předchozím zadržení, a to za 
předpokladu, že na základě geologického průzkumu bude prokázáno, že srážkové 
vody není možné zasakovat v místě – na pozemcích jednotlivých vlastníků.  

 V souvislosti s vymezováním zastavitelných ploch v záplavovém území a v aktivní 
zóně upozorňujeme na Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, ve kterých 
je v bodě 4.2.2.5 uvedeno, že v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné 
plochy a umisťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech.  

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Pro lokality Z11 a Z13 doplněna v kap. 3.3 
podmínka: v lokalitách Z11 a Z13 budou stavby umístěny mimo záplavové území.  
Do kap. 4.4 byla doplněna věta: srážkové vody mohou být odváděny stávající dešťovou 
obecní kanalizací do přilehlých vodotečí pouze po předchozím zadržení, a to za 
předpokladu, že na základě geologického průzkumu bude prokázáno, že srážkové vody 
není možné zasakovat v místě – na pozemcích jednotlivých vlastníků; 
Do kap. f2) odůvodnění byl u ploch Z6, Z7, Z8 doplněn na konci text: Plochy Z7 a Z8 se 
nacházejí v těsné blízkosti ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Wölfel. 
Upozorňujeme, že v blízké budoucnosti dojde také k vymezení ochranného pásma II. 
stupně, což může znamenat významné omezující podmínky pro plochy Z6, Z7 a Z8.  
Do kap. f2) odůvodnění byl u plochy OS doplněn na konci text: V částech, které 
zasahují do navržené aktivní zóny záplavového území, je umísťování staveb rodinných 
domů a staveb souvisejících (s výjimkou staveb, specifikovaných v § 67 odst. 1 vodního 
zákona) zcela vyloučeno.  
 
Dále z hlediska ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového 
hospodářství a lesního hospodářství nemáme k - Návrhu územního plánu obce 
Dlouhá Loučka - připomínek. 

14 Obvodní bánský 
úřad, Hradec 
Králové 

Vzhledem k tomu, že se, podle zveřejněné dokumentace na Vámi uvedené internetové 
adrese (ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHÁ LOUČKA, Návrh ke společnému jednání dle § 50 
stavebního zákona), v kapitole f 6.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a 
sesuvná území, jiná rizika uvádí, že: „V řešeném území nejsou evidována ložiska 
nerostných surovin, CHLÚ či dobývací prostory., nemá Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a Pardubického k projednávané dokumentaci připomínky. 

SBS 
37514/2014/OB
Ú-09/1 
8.1.2015 

15 Státní energetická 
inspekce Pardubice 

Po prostudování podkladů sděluje Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní úřad podle § 94 odst. 2 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 
odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2001 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

110/15/52.104/
Št 
27.1.2015 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, že s návrhem souhlasí. 
Své vyjádření jsme zaslali dne 5.12.2013 k projednání návrhu zadání ÚPO pod č.j. 
4174/13/52.104/Št. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Výše zmíněné vyjádření bylo souhlasné. 

16 KÚ Pk, odbor 
rozvoje, fondů 
EU,cest.ruchu a 
sportu 

Na vědomí  

17 
Obec Dlouhá 
Loučka 

Nevyjádřila se  
 

18 Obec Útěchov Nevyjádřila se  

19 Obec Pohledy Nevyjádřila se  

20 
Obec Městečko 
Trnávka 

Nevyjádřila se  

21 Obec Křenov   

22 
Město Moravská 
Třebová, ORM 

Nevyjádřila se  

 
 
Dále mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá stanoviska a sousední obce připomínky 
nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 01.06. 2015.   
 
V rámci řízení o upraveném návrhu ÚP byla vydána vesměs souhlasná stanoviska dotčených orgánů 
bez připomínek. Krajský úřad Pardubického kraje jako nadřízený orgán doporučil aktualizovat citované 
články odůvodnění z hlediska souladu ÚP s PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1.  
 
 
Tabulka C 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejným jednání o NÁVRHU ÚP DLOUHÁ LOUČKA 

Č. Autor Text / Stanovisko pořizovatele Č.J./ Ze dne 

1 Hasičský 
záchran. sbor 
Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Krajská 
hygienická 
stanice Pk, 
Svitavy 

Nevyjádřila se  

3 KÚ Pk, od. 
dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor 
ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje na 
obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů.  
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl)  
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále též zákon), do působnosti 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní 
systém ekologické stability (regionální úroveň), zvláště chráněná území 
(přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, 
ptačí oblasti a přírodní parky, uvádíme k předloženému návrhu 
územního plánu Dlouhá Loučka následující:  
Krajský úřad má v úmyslu v roce 2015 a v roce 2016 přehlásit přírodní 
rezervaci Dlouholoučské stráně dle návrhu pozemků tak, jak vzešel z 
komplexní pozemkové úpravy. Ochranné pásmo se předpokládá na 
pozemcích v horní (východní) části nad přírodní rezervací. Do doby 
přehlášení je platná hranice přírodní rezervace odpovídající hranici 
zanesené do územně analytických podkladů, a hranice ochranného 
pásma ve vzdálenosti 50 metrů od této hranice. Ke stavební činnosti, 

KrÚ 
26279/2015/
OŽPZ/Se 
26.5.2015 
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terénním a vodohospodářským úpravám v ochranném pásmu zvláště 
chráněného území je dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona nezbytný 
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. V tomto případě se jedná o 
případnou výstavbu na lokalitách Z11, Z13 a Z14 a přestavbu na lokalitě 
P1. Po přehlášení přírodní rezervace by již neměly být tyto rozvojové 
plochy uvnitř ochranného pásma přírodní rezervace Dlouholoučské 
stráně.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Do doby, než bude nová hranice 
platná, tak zasahují zmíněné lokality do stávající hranice a tím podléhají 
vyjádření dle § 37 odst. 2. V návrhu je to ošetřeno tak, že tyto části ploch 
budou moci být využity až po změně hranice PR.  
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. 

Boukal, Ph.D.)  
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo vydáno dne 8. 1. 
2015, pod č. j.: KrÚ 78443/2014/OŽPZ/Se.  
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)  
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu 
Pardubického kraje k veřejnému projednání předloženého návrhu 
územního plánu Dlouhá Loučka připomínky - dle textové části 
odůvodnění návrhu územního plánu v kap. h. „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že územní 
plán nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

5 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, Praha 
1 

Nevyjádřilo se  

6 Státní úřad pro 
jadern. 
bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

7 Ministerstvo 
dopravy Praha 

Nevyjádřilo se  

8 Ministerstvo ŽP 
ČR, Hradec 
Králové 

Nevyjádřilo se  

9 Státní 
pozemkový 
úřad, Svitavy 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy (dále jen 
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), nemá k částem řešení, které byly od společného jednání o 
návrhu ÚP Dlouhá Loučka změněny, připomínky 

SPU 
274941/2015 
26.5.2015 

10 MO - Agentura 
hospodaření 
s nem. 
majetkem 
Pardubice 

Nevyjádřila se  

11 MěÚ, silniční 
úřad, Moravská 
Třebová 

Nevyjádřil se  

12 MěÚ, 
památková 
péče, Mor. 
Třebová 

Bez připomínek MUMT 
15696/2015/ 
OVUP6-
411.1, 
29.5.2015 
 

13 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská 

Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany přírody a 
krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a lesního 

S MUMT 
11887/2015/
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Třebová hospodářství nemáme k - Návrh územního plánu obce Dlouhá 
Loučka - veřejné projednání - připomínek. 

OZP8-209 
25.05.2015 

14 Obvodní bánský 
úřad, Trutnov 

Bez připomínek 
Na pozemcích v k.ú. Dlouhá Loučka není podle evidence vedené OBÚ 
pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického stanoven žádný 
dobývací prostor.  

SBS 
12946/2015/
OBU-09/1 
27.04.2015 

15 Státní 
energetická 
inspekce 
Pardubice 

Souhlasíme s předloženým návrhem změny a neuplatňujeme žádné 
námitky proti jeho schválení. 
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený orgán státní správy 
příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a podle 
§ 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v 
platném znění omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání návrhu 
změny, který je podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven na 25. 5. 2015. 

665/15/52.10
4/Št 
18.5.2015 

16 KÚ Pk, odbor 
strategického 
rozvoje 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního 
ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 23. 4. 2015 oznámení 
o zahájení řízení o Územním plánu Dlouhá Loučka (dále jen územní 
plán) ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 
Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru 
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace (Politika 
územního rozvoje České republiky 2008 a Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje) a z hlediska zajištění koordinace širších územních 
vztahů. Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního 
významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. 
Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného jednání 
změněny, konstatujeme, že stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, které bylo vydáno dne 23. 3. 2015 pod č. j. KrÚ 16506/2015 a 
stanovisko ze dne 16. 4. 2015 č. j. 24340/2015, kterým bylo potvrzeno 
odstranění nedostatků, zůstávají nadále v platnosti. 
Dne 15. 4. 2015 byla schválena vládou ČR usnesením č. 276 
aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR). 
Návrh územního plánu je v souladu s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 
1. Na základě § 54 stavebního zákona lze územní plán vydat až po 
ověření, že není v rozporu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. Požadujeme před vydáním územního plánu doplnit 
odůvodnění územního plánu z hlediska souladu návrhu územního plánu 
s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1 (aktualizovat citované články). 
Aktualizace č. 1 PÚR ČR nevymezuje na území obce Dlouhá Loučka 
nové záměry. 
PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1 je zveřejněna na webových 
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz v sekci Územní 
plánování a stavební řád > Koncepce a strategie > Politika územního 
rozvoje České republiky > Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 
ČR. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Kap. b1) Odůvodnění bude 
doplněna. S ohledem na skutečnost, že v rámci Aktualizace PÚR 
nedošlo ke změně požadavků na vymezené rozvojové osy OS9 ve 
vztahu k řešenému území, byl posouzen soulad ÚP Dlouhá Loučka ve 
vztahu k aktualizovaným prioritám územního rozvoje.

KrU 
26281/2015 
27.4.2015 

17 Obec Dlouhá 
Loučka  

Nevyjádřila se 
 

18 Obec Útěchov Nevyjádřila se  

19 Obec Pohledy Nevyjádřila se  

20 Obec Městečko 
Trnávka 

Nevyjádřila se  

21 Obec Křenov Nevyjádřila se  
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22 MěÚ Moravská 
Třebová, ORM 

Nevyjádřila se 
 

 
 
K upravenému návrhu ÚP nebyly v rámci řízení o návrhu ÚP uplatněny žádné připomínky ani námitky 
dotčených osob. Z tohoto důvodu nebyla potřeba vypracovat návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vypořádání připomínek. 

Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebyly návrhy 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručeny dotčeným orgánům a krajskému 
úřadu k vydání stanoviska. 
 
Při pořizování územního plánu nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4, odst. 8 
stavebního zákona, v platném znění, a ustanovení § 136, odst. 6 správního řádu. 
 
Návrh ÚP Dlouhá Loučka je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
 

e) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Dne 8. 1. 2014 bylo usnesením č. 3/ZO/8,1,2014 zastupitelstva obce Dlouhá Loučka 
schváleno zadání pro zpracování Územního plánu Dlouhá Loučka. Toto zadání je návrhem ÚP 
respektováno - viz přehled dále (uspořádání se vztahuje k jednotlivým požadavkům formulovaným 
v zadání); odůvodněny jsou zejména ty prvky územního plánu, jejichž návrh vyplynul z řešení 
odlišného od předpokladů uvedených v zadání, resp. byly upřesněny: 

ad 1)  Jednotlivé body k řešení jsou návrhem ÚP prověřeny, jsou vymezeny zastavitelné plochy 
i plocha přestavby a přiděleny jim konkrétní podmínky prostorového uspořádání a 
ochrany krajinného rázu při současné ochraně kulturních, přírodních a civilizačních 
hodnot a respektování limitů využití území. Územním plánem je umožněn plošný a 
prostorový rozvoj obce v souladu se založenou urbanistickou strukturou, kdy ř. ú. bylo ÚP 
uspořádáno do funkčních ploch zastavěných i zastavitelných i s vhodným řešením 
veřejné  infrastruktury. Pro jednotlivé plochy byly stanoveny  podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití a ÚP stanovil pro zastavitelné plochy konkrétní podmínky 
prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu včetně minimální velikosti 
pozemku pro rodinné domy. V území nejsou vymezeny plochy individuální rekreace, ta je 
však přípustná v plochách venkovského bydlení i jako agroturistika. Plošný rozvoj 
odpovídá potřebě úměrného rozvoje obce s optimální rezervou. Požadovaná prostupnost 
krajiny a i její retenční schopnost je na odpovídající úrovni zabezpečena v rámci převzatého 
PSZ KPÚ Dlouhá Loučka. Možnost realizace bytových domů byla stanovena pro 
konkrétní lokalitu s ohledem na nutnost ochrany venkovského charakteru bydlení. 
Možnost realizace penzionu pro důchodce a dalších zařízení občanského vybavení 
veřejného charakteru je umožněna v rámci přípustného využití ploch BV; 

ad 2)  Územním plánem je rozvíjena koncepce dopraní infrastruktury, jsou vytvořeny 
předpoklady pro postupné odstraňování dopravních závad, doplnění chodníků atd. 
Z hlediska veřejné infrastruktury byla řešením ÚP prověřena kapacita stávajícího 
občanského vybavení, která byla shledána pro Dlouhou Loučku dostatečnou a ÚP byly 
plochy občanského vybavení veřejného charakteru stabilizovány. ÚP stabilizuje plochy 
veřejných prostranství a vytváří podmínky pro jejich rozvoj, včetně rozvoje veřejné 
zeleně; Koncepce TI vychází z předchozí ÚPD a i nadále se počítá s odvedením 
splaškových odpadních vod novou budoucí splaškovou kanalizací směrem na Útěchov 
s následnou likvidací na ČOV Moravská Třebová - tedy mimo ř. ú. Koncepce zásobování 
vodou není měněna a vychází z PRVK. Jsou vytvořeny podmínky pro posílení zásobování 
elektrickou energií, jsou vytvořeny podmínky pro možné zásobování obce plynem, 
koncepce odpadového hospodářství řeší možnosti zkvalitnění systému nakládání 
s odpady;  
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ad 3)  Řešením ÚP je chráněna krajina jako nezastavitelná se současným vymezením a 
zkoordinováním ÚSES, to vše při ochraně přírodních hodnot území a respektování limitů 
využití území. Podmínky pro zkvalitňování krajinného zázemí obce jsou dány především 
převzetím návrhových prvků KPÚ. Z hlediska zlepšení prostupnosti krajiny jsou součástí 
řešení krajiny v  ř. ú. polní cesty vymezené jako DS dle PSZ KPÚ Dlouhé Loučky, které 
kromě zprostupnění krajiny ř. ú. přispějí i ke zlepšení její atraktivity pro turistické využití - 
počítá se s vedením cyklotras po polních cestách. Dále byly řešením ÚP zkoordinovány 
prvky NRÚSES a LÚSES mezi Dlouhou Loučkou a Pohledy, Městečkem Trnávka, 
Útěchovem a Křenovem, přičemž byly respektovány EVL Hřebečovský hřbet a PR 
Rohová mezi Dlouhou Loučkou, Křenovem a Moravskou Třebovou. Fotovoltaické a 
větrné elektrárny nejsou v krajině přípustné. ÚP dále prověřil regulaci umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Podmínky 
pro realizaci protipovodňových opatření jsou vytvořeny zejména převzetím prvků PSZ, 
revitalizace toku Třebůvky je umožněna v rámci obecných podmínek využití funkčních 
ploch; 

ad 4)  Řešení ÚP je v souladu s PÚR a s prioritami územního plánování PÚR stanovenými 
(podrobněji viz kapitola b) Odůvodnění); 

ad 5)  Řešení ÚP je v souladu se ZÚR včetně Aktualizace č. 1 a jejími obecnými prioritami 
územního plánování, resp. v souladu s úkoly pro územní plánování pro specifickou oblast 
krajského významu SOBk 1 Moravsko Třebovsko, pro přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty a pro lesní a lesozemědělskou krajinu. Jsou respektovány i ostatní stávající 
limity a hodnoty liniového, bodového i plošného charakteru s nadmístním významem 
převzaté ze ZÚR. ÚP jsou dále respektovány limity využití území a chráněny hodnoty 
území převzaté z ÚAP, pořízením ÚP Dlouhá Loučka se nepředpokládá z hlediska 
širších vztahů ovlivnění území sousedních obcí, mimo vedení cyklotras bez konkrétního 
územního dopadu. Řešením ÚP bylo upřesněno vymezení NRÚSES a LÚSES mezi 
Dlouhou Loučkou a Pohledy, Městečkem Trnávka, Útěchovem a Křenovem a 
respektovány EVL Hřebečovský hřbet a PR Rohová mezi Dlouhou Loučkou, Křenovem a 
Moravskou Třebovou. Nadmístní elektrické vedení VVN 110 kV a CHOPAV 
Východočeská křída jsou ÚP respektovány (podrobněji viz kap. b) Odůvodnění; 

ad 6)  Řešení ÚP jsou převzaty všechny limity využití území dle příslušného výkresu ÚAP 
Moravská Třebová. Dále jsou ÚP řešeny problémy vyplývající z RURÚ, požadavky na 
ochranu a rozvoj hodnot jsou respektovány. Návrhem ÚP je respektováno ÚAN, památky 
místního významu i zapsané NKP, zákonné VKP, EVL včetně OP, obě PR včetně jejich 
OP, lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, PUPFL, ZPF I. a II. 
třídy ochrany, prvky ÚSES, CHOPAV, investice do půdy, cyklotrasy, turistické trasy, 
občanské vybavení, silniční síť, PSZ KPÚ a další hodnoty. Předpokládaný zábor ZPF je 
řádně zdůvodněn v kap. f) Odůvodnění ÚP a PUPFL není zabírán vůbec. Nejcennější 
ZPF je zabírán důvodně a v co v nejmenší míře s tím, že plánovaná zástavba je 
přednostně směřována do zastavěného území, do proluk a ploch přestavby nebo do 
zastavitelných ploch, kde se předpokládá minimalizace zásahu do ZPF a volné krajiny 
vůbec. Střety, záměry a problémy (střet se záplavovým územím Třebůvky je řešen 
nevymezováním zastavitelných ploch v tomto území mimo plochy rozšíření sportoviště, 
jejíž využití bude poloze v záplavovém území přizpůsobeno, střet zastavitelných ploch se 
ZPF I. a II. kategorie ochrany (je minimalizován zábor těchto ploch), střet zastavitelných 
ploch s OP PUPFL apod. je řešením ÚP vypořádán, střet plochy Z14 s přeznačeným 
rozsahem PR Dlouholoučské stráně je vypořádán jejím podmínečným využitím do doby 
změny hranice PR; 

ad 7)  V ÚP je vymezena pro ř. ú. zóna havarijního plánování pro přepravu chlóru a propan - 
butanu na pozemních komunikacích  I. a II. třídy a Odůvodnění ÚP obsahuje informace 
vyplývající z požadavků civilní ochrany. Jsou respektovány požadavky v oblasti obrany 
státu a veřejného zdraví, jsou respektována poddolovaná území. Dále jsou vymezena OP 
v souvislosti s provozem letiště Staré Město u Moravské Třebové a v ÚP nejsou do 
aktivní záplavové zóny záplavového území Třebůvky vymezovány žádné zastavitelné 
plochy mimo plochy rozšíření sportoviště (pouze okrajové dotčení), jejíž využití bude 
poloze v záplavovém území přizpůsobeno; 

ad b)  Nevyvstala potřeba vymezení ploch či koridorů územních rezerv; 
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ad c)  Nevyvstala potřeba vymezení VPS či VPO; 

ad d)  Jako plocha k prověření územní studií je stanovena plocha přestavby P1; 

ad e)  Nebyl vznesen požadavek; 

ad f)  Formální požadavky na řešení ÚP jsou splněny; 

ad g)  Posouzení z hlediska vlivů na ŽP či lokality NATURA 2000 nebylo požadováno, EVL není 
návrhem ÚP dotčena; 

 

Výčet úprav výrokové části ÚP na základě pokynů pro úpravu návrhu ÚP po společném jednání 
s dotčenými orgány (§ 50 stavebního zákona) 

- na základě stanoviska Krajské hygienické stanice byla pro zastavitelné plochy ve funkci VD a 
VX doplněna v kap. 3 následující podmínka: z činnosti umístěné výroby nebude hluková zátěž (vůči 
stávající bytové zástavbě) překračovat přípustné limity hluku ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

- na základě stanoviska Kr.Ú bylo pro lokality Z7 a Z8 doplněno v kap. 3:ochranné pásmo lesa 
bude respektováno (50m); 

- na základě požadavku MÚ, odboru ŽP byla pro lokality Z11 a Z13 doplněna podmínka: v lokalitách Z11 a 
Z13 budou stavby umístěny mimo záplavové území 

- do kap. 4.4 byla doplněna věta: srážkové vody mohou být odváděny stávající dešťovou obecní 
kanalizací do přilehlých vodotečí pouze po předchozím zadržení, a to za předpokladu, že na 
základě geologického průzkumu bude prokázáno, že srážkové vody není možné zasakovat v 
místě – na pozemcích jednotlivých vlastníků; 

- došlo k drobnému upřesnění vymezení LBC 5 z důvodu koordinace s PSZ KPÚ Křenov; 

 

 

f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

 

f 1)  VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán je zpracován v rozsahu administrativního území obce Dlouhá Loučka o rozloze 
1758 ha. Obec náleží v rámci Pardubického kraje (okresu Svitavy) do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Moravská Třebová, která je pro Dlouhou Loučku i pověřeným obecním 
úřadem. Obec Dlouhá Loučka (kód 577987) je tvořena pouze jednou základní sídelní jednotkou 
Dlouhá Loučka (kód ZSJ 0264330), resp. pouze z jedním katastrálním územím Dlouhá Loučka (kód 
626431).  Vlastní Dlouhá Loučka se nachází asi 7,5 kilometru jižně Moravské Třebové a zhruba 13 km 
vzdušnou čarou JV od okresních Svitav v nadmořské výšce 400 m n. m v severozápadním cípu tzv. 
Malé Hané v Drahanské vrchovině mezi Hřebečským a Trnávským hřbetem. Urbanizační osou obce je 
komunikace situovaná ve směru sever - jih, podél níž se zástavba postupně rozvinula (dnes silnice 
II/368), v krajině se nevyskytují žádné samoty. Železniční trať ř. ú. neprochází, nejbližší železniční 
zastávka pro osobní přepravu se nachází v 7,5 kilometru vzdálené Moravské Třebové.  

Dlouhá Loučka je na vyšší dopravní síť napojena sinicí II. třídy, která prochází ve směru sever 
- jih a zároveň plní funkci hlavní urbanizační osy. Další silnicí je jenom krátký úsek silnice III. třídy č. 
36827 v JV cípu ř. ú., který nemá na obsluhu obce přímý vliv. Dopravní obsluha Dlouhé Loučky 
autobusovou dopravou (ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.) je na dobré úrovni, v době pořízení ÚP to je 
zhruba 12 přímých linkových spojů směrem na Moravskou Třebovou a 9 přímých linkových spojů 
směrem na Jevíčko.  

Geograficky se obec nachází na pomezí úrodné Hané v Drahanské vrchovině a díky poměrně 
dobrému dopravnímu spojení s vyššími centry osídlení (hlavně s Moravskou Třebovou a Jevíčkem), 
neznečištěnému životnímu prostředí, pečlivé údržbě okolní krajiny a dobrou úrovní základní občanské 
vybavenosti, lze životní podmínky v Dlouhé Loučce charakterizovat jako dobré, zvláště v posledních 
letech významněji narůstá zájem o pozemky pro bydlení.   
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Socioekonomický rozvoj obce bude do nejbližší budoucnosti pořád ještě spojen s nedalekou 
Moravskou Třebovou, Křenovem a Jevíčkem (pracovní příležitosti,  služby, lékařská péče, vzdělání, 
kultura apod.), nicméně Dlouhá Loučka posiluje svoji soběstačnost na úrovni vybavení základní 
veřejnou infrastrukturou a pracuje na podmínkách zkvalitnění krajinného zázemí včetně opatření na 
ochranu krajiny (protierozní a protipovodňová opatření apod.). V celé obci na začátku roku 2014 trvale 
žilo 527 obyvatel (z toho 47 % žen), hustota zalidnění na řešeném území tak ke stejnému datu dosahovala 
hodnoty 30 ob.km-2, což ovšem neodpovídá ani průměrným hustotám osídlení dosahovaných u 
základních sídelních jednotek venkovského typu (ty dosahují hodnoty okolo 60 obyv.km-2, v okrese 
Svitavy 75 obyv.km-2, v Pardubickém kraji 113,2 obyv.km-2 a v celé ČR cca 133 obyv.km-2). 

Obec Dlouhá Loučka je zakládajícím členem Mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska, 
který zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy o rozloze asi 420 km2.

. Mikroregion byl založen v roce 
1999 jeho členem je mimo Moravské Třebové a Jevíčka 28 obcí - mezi nimi i Dlouhá Loučka. 
Společnými cíly tohoto dobrovolného svazku obcí je hájení oprávněných ekonomických, sociálních, 
společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti 
jednotlivých obcí - zejména se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, 
požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu apod. Dále je 
obec je přihlášena do programu obnovy vesnice. 

 

 

f 2)  ODŮVDONĚNÍ  ROZVOJOVÉ A URBANISTICKÉ KONCEPCE OBCE 

Vlastní Dlouhou Loučkou prochází ve směru sever - jih (Útěchov - Křenov) jediná silnice II. 
třídy č. 368 plnící zároveň funkci hlavní urbanizační osy - další silnice (III/36827) obsluhuje pouze JV 
cíp ř. ú. bez jakéhokoliv vlivu na zástavbu.  

Budoucí rozvoj Dlouhé Loučky je historicky vázán na 7,5 km severně vzdálenou Moravskou 
Třebovou, resp. asi 20 km SZ vzdálené Svitavy. Desetitisícová Moravská Třebová je pro Dlouhou 
Loučku pověřenou obcí (matrika, cestovní pasy, řidičské průkazy, stavební úřad apod.) a vedle Svitav 
(např. Westvaco Svitavy, s.r.o., TOS Svitavy, a.s aj.), Jevíčka (Rehau, s.r.o.) a Lanškrouna (AVX  
Czech Republic, s.r.o. Lanškroun)  zároveň nejvýznamnějšími cíly vyjížďky za prací (Rehau, s.r.o., 
Automotive), službami a do škol. Někteří dojíždí za prací i do 17,5 km JZ vzdálené Březové nad 
Svitavou (Automotive) nebo i do 21 km jižně vzdálených Letovic (Keramika Letovice, spol. s r.o.). 
Obec Dlouhá Loučka je vybavena základní občanskou vybaveností v podobě obecního úřadu 
s mateřskou školou v jedné budově, objektu základní školy, školní jídelny, kulturního domu, hasičské 
zbrojnice. Několik dalších provozoven drobných podnikatelů je umístěno do ploch venkovského 
bydlení. V řešeném území se nacházejí 2 zemědělské areály, z nichž je jeden zcela nefunkční a 
z důvodu polohy v centru obce navržen na přestavbu pro bydlení. Nabídka pracovních příležitostí 
v obci zůstává nadále nedostatečná (přes 51 % ekonomicky aktivních osob vyjíždí za prací mimo 
obec), určitou nadějí vůči tomuto nelichotivému stavu je vymezení zastavitelných ploch zemědělské 
malovýroby a drobné výroby a využití části nevyužitého areálu výroby na jižním okraji sídla. Podmínky 
využití jednotlivých funkčních ploch umožňují rozšíření sortimentu občanského vybavení, služeb a 
výrobních aktivit v rámci stanovených podmínek využití.  

Samotná podnikatelská aktivita v obci odpovídá počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obci a 
jejímu hospodářskému významu i pro širší okolí, na počátku roku 2013 bylo v obci statisticky 79 
podnikatelských subjektů. Pouze 9 % těchto subjektů podniká v zemědělství a lesnictví (Pavlík s.r.o., 
ZEMOS Křenov s.r.o., Agro Kunčina a.s., Ing. Mach, Ing. Richter, p. Drahovzalová, p. Horák a další), 
přes 15 % subjektů podniká v průmyslu (jedná se převážně o živnostníky - např. opravy 
elektromotorů, drobných spotřebičů apod.), asi 33 % subjektů podniká ve stavebnictví (převážně 
živnostníci - zedníci, instalatéři, pokrývači, podlaháři apod.) a přes 16 % subjektů podniká 
v opravárenství motorových vozidel (automechanici, autolakýrníci apod.), ostatní podnikají jako realitní 
makléři, finanční a pojišťovací poradci, i v administrativní či vědecké činnosti. Vyjížďka ekonomicky 
aktivních osob za prací (51 %) směřuje z obce především do sousední Moravské Třebové, Svitav, 
Jevíčka, Březové nad Svitavou, Letovic a Lanškrouna. Míra registrované nezaměstnanosti se v Dlouhé 
Loučce pohybuje okolo hodnoty 15,4 %.  

Prognóza demografického vývoje Dlouhé Loučky z posledních let není dobrá, za posledních 
zhruba 40 let klesl počet obyvatel Dlouhé Loučky zhruba o 22%. Dlouhodobý populační pokles v Dlouhé 
Loučce není znakem pouze posledních let či dokonce desetiletí, tento negativní demografický trend má 
své kořeny hned po světové válce v důsledku odsunu německého obyvatelstva - většina mužů z obce 
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narukovala do německé armády (index 1945/1890 při hodnotách 720/1728 obyvatel činí 0,41 a znamená 
úbytek 60% obyvatelstva za období od konce 19. století po 2. světovou válku a odsun). Negativní trend 
vývoje počtu obyvatel pokračuje dalších 70 let (index 2013/1945 při hodnotách 535/720 obyvatel  činí 
pouze 0,74 a znamená úbytek asi 26% obyvatelstva po odsunu do současnosti). Velice nadějnou se jeví 
ovšem další sociodemografická veličina, kterou je aktuální věková struktura Dlouhé Loučky, kdy na 
počátku roku 2013 dětská složka populace (předproduktivní věková skupina 0 - 14 let) tvořila 14 %, 
zatímco poproduktivní nad 65 let 11,6 %. (index stáří 0,82) a průměrný věk obyvatel ke 31. 12.  2012 
činil 39,5 let. Úkolem územního plánu je tak připravit podmínky (především vymezením zastavitelných 
ploch pro bydlení) pro proměnu příznivé aktuální věkové struktury Dlouhé Loučky v budoucí nárůst počtu 
obyvatel, který se musí stát jedním z hlavních kritérií budoucího rozvoje obce.  

 Vývoj počtu obyvatel 

Rok 1869 1890 1921 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006* 2011* 2014*

 Dlouhá Loučka 1659 1728 1515 720 716 630 560 562 559 539 528 527 

Pozn.: údaje 1869-2001 k datu příslušného Sčítání; * za rok 2006 až 2013 údaje podle ČSÚ k 1. 1. resp. OÚ 
(č.o.); 

Stabilizace nebo i růst počtu obyvatel Dlouhé Loučky byly do současnosti velkým problémem 
obce. V důsledku (historické) nepříznivé vlastnické skladby pozemků bylo v obci velice obtížné 
uskutečnit nějakou výstavbu na zastavitelných plochách. Tento problém se podařilo na konci roku 
2013 odblokovat vydáním KPÚ Dlouhé Loučky, kde došlo k ujasnění prostorových a vlastnických 
vztahů v návaznosti na intravilán obce, což umožnilo jasně definovat vymezení zastavitelných ploch. 
Obec Dlouhá Loučka nemá ambice realizovat plošnou výstavbu rodinných domů např. jako ve 
vedlejším Útěchově, kde vznikla novodobá kobercová výstavba. Devizou obce je zachovalá 
venkovská zástavba s kvalitním krajinným zázemím a tyto hodnoty je nutno dále posilovat. Záměrem 
je nabídka zastavitelných ploch, v rámci nichž by byla realizována zástavba přirozeně včleňovaná do 
struktury sídla, s většími zahradami a postupným přechodem do volné krajiny. Rozsáhlejší plocha pro 
rozvoj bydlení je vymezena jako plocha přestavby na ploše nefungujícího areálu zemědělské výroby 
v centru obce. Z důvodu polohy lokality a nutnosti zajištění urbanistické kvality budoucího obytného 
celku je pro lokalitu stanovena podmínka prověření územní studií, v rámci níž budou řešeny adekvátní 
plochy veřejných prostranství.  Územním plánem nejsou vymezeny pouze plochy pro bydlení. Plochou 
pro rozvoj sportu  a pro realizaci veřejné zeleně v centru je posilován sektor veřejného vybavení. Za 
účelem zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit jsou vymezeny plochy přestavby a 
plochy zastavitelné pro malozemědělské podnikání, drobnou a lehkou výrobu. Územní plán déle 
vytváří podmínky pro zkvalitnění technické a dopravní vybavenosti. 

Územní plán tedy vytváří předpoklady pro další zkvalitnění životních podmínek v obci a pro 
trvalejší stabilizaci počtu obyvatel. Jsou navrženy vhodné lokality pro rozvoj bydlení, zajištěna je 
územní a funkční ochrana prvků veřejné infrastruktury vč. občanské vybavenosti. Jedním z výchozích 
principů územního plánu je maximálně harmonické řešení přírodně - krajinného zázemí obce a 
vytipování možností využití tohoto potenciálu pro rekreaci (v plochách vesnické smíšené zástavby)  a 
cestovní ruch, přičemž je reflektován i rozvoj vazeb obce na širší okolí. 

 Základní principy rozvoje obce a zásady urbanistické koncepce jsou stanoveny v textové části 
ÚP (v kap. 2.1 a 3.1), přičemž vycházejí z následujících poznatků: 

Urbanistickou koncepcí je respektována stávající urbanistická struktura lesní lánové vsi, 
zejména pak jádrová část zástavby. Zde je také kladen důraz na zachování veřejných prostorů včetně 
navazující veřejně přístupné zeleně, která se významně podílí na spoluvytváření veřejného prostoru. 
V ÚP nejsou do aktivní záplavové zóny Třebůvky vymezovány žádné zastavitelné plochy mimo zcela 
okrajového dotčení v rámci zastavitelné plochy pro rozšíření sportoviště, jejíž konkrétní využití bude 
poloze v záplavovém území přizpůsobeno. Zastavitelné plochy Z11 a Z13 zasahují okrajově do 
záplavového území, podmínky využití těchto částí ploch jsou upřesněny v kap. 3 ÚP. V současnosti je 
podána žádost o přehodnocení stanovení záplavového území s ohledem na skutečnost, že vymezená 
hranice neodpovídá skutečnému stavu.  

Zástavba ve vlastní Dlouhé Loučce je zahrnuta do ploch BV - plochy bydlení - venkovské, 
které jsou charakteristické převládající původní venkovskou zástavbou. Novostavby a přestavby 
v tomto prostoru umisťované musí v budoucnu respektovat charakteristický typ zástavby (definovaný 
v kap. 2.2) a její urbanistickou stopu. Před nežádoucí zástavbou je pak nutno chránit významné 
pohledové osy na místní dominanty - např. pohled na kopuli kostela narození sv. Jana Křtitele 
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v sousedím Křenově, pohledy na Hřebečovský hřbet apod. Rozvoj zástavby v Dlouhé Loučce je 
směřován do ploch přestavby (P1)  a zastavitelných ploch (Z10, Z11, Z13) vymezených předchozí 
ÚPD, do proluk zastavěného území (Z2, Z3 a Z14) a do ploch v návaznosti na zastavěné území (Z1, 
Z5, Z6, Z7, Z9, Z12 a Z2, Z3, Z14). Zastavitelné plochy jsou situovány do lokalit, které nejsou vhodné 
pro zemědělskou výrobu zejména s ohledem na horší kvalitu půdy, problematické terénní podmínky či 
se jedná o plochy zemědělsky nevyužívané. Územním plánem je vymezena plocha přestavby 
zahrnující nefungující zemědělský areál v centru obce. Vymezené zastavitelné plochy na východním 
okraji zastavěného území zčásti zasahují do stanovené PR Dlouholoučské stráně, po změně hranice 
této rezervace (v současnosti ve fázi projednání), budou lokality vymezeny mimo hranice rezervace. 
Územním plánem jsou pak vymezeny zastavitelné plochy pro drobnou a lehkou výrobu a 
zemědělskou malovýrobu - plochy přestavby P2, P3 a zastavitelné plochy Z4, Z6 a Z15.  

V souladu s platnými předpisy (Vyhláška č. 501/2006 Sb., Část druhá, Hlava I,  §3, odst. 3 a 4 
a Hlava II, § 4 - § 19) urbanistická koncepce a koncepce řešení krajiny ÚP obsahují následující plochy 
s rozdílným způsobem využití. Jejich kompletní výčet a charakteristika jsou uvedeny v kapitole 6 
textové části územního plánu, kde je též specifikováno jejich hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a 
nepřípustné využití. Podrobnější podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak obsaženy 
v kap. 3.3 textové části ÚP. Dále je nutno uplatňovat limity využití území vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů - přehled viz kap. f.7) Odůvodnění Územního plánu 
Dlouhá Loučka. 

Funkce přiřazená plochám územním plánem vychází z převládajícího a pro konkrétní lokalitu 
nejvhodnějšího využití, ze stávajících způsobů využití. Funkce, které nejsou v souladu s podmínkami 
využití dané plochy a jsou definovány jako nepřípustné, by měly být postupně vytěsňovány, zejména 
pokud vytvářejí závažnou překážku pro rozvoj funkce hlavní. Územní plán však nepředepisuje 
radikální zásahy v těchto plochách - změny staveb a využití je možné realizovat až při dosažení 
vhodných podmínek. Do doby transformace lze stavby i pozemky využívat stávajícím způsobem. Je 
tak umožněn přirozený, pozvolný a nenásilný přechod směrem k vyšší urbanistické kvalitě. 
Umisťování staveb a aktivit, které nejsou uvedeny ve výčtech přípustného, podmíněně přípustného či 
nepřípustného využití je nutno posuzovat ve vztahu k využití hlavnímu a to tak, že umisťovaná aktivita 
musí vykazovat nekonfliktní vztah k hlavnímu využití. Pokud podmínky využití v rámci využití 
nepřípustného obsahují „další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání 
pozemků, staveb a zařízení s funkcí hlavní“ nebo „snižují kvalitu svého okolí“ nebo „snižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení“, vztahuje se tato nepřípustnost i na závady estetické a potenciálně 
rizikové (např. sklady ojetých vozidel, autovrakoviště apod.). 

 Plochy bydlení 

Plochy bydlení - venkovské - BV - jedná se o plochy  s převládajícím zastoupením bydlení 
(s hospodářským zázemím) a doplněné o funkce obslužné místního významu, jedná se o funkci 
dominantní v zastavěném území. Zástavba je tvořena původními zemědělskými usedlostmi a 
venkovskými chalupami, nově realizované rodinné domy svým prostorovým řešením zpravidla 
respektují původní charakter zástavby (převážně 1 nadzemní podlaží s podkrovím) včetně zvýšených 
nároků na intenzitu a funkční využití okolních pozemků (tradiční zemědělské samozásobitelství a 
pěstitelství). Pokud budou splněny stanovené podmínky k zajištění kvality okolního prostředí a 
nezvyšování dopravní zátěže, je v těchto plochách možné umisťovat také pozemky, stavby a zařízení 
charakteru zemědělské malovýroby, drobné a řemeslné výroby, služeb (včetně výrobních), 
komerčního občanského vybavení apod., v zastavěném území jsou tak některé provozovny drobných 
živnostníků do této funkce zahrnuty. Novostavby a přestavby v tomto prostoru umisťované musí 
v budoucnu respektovat charakteristický typ zástavby (definovaný v kap. 2.2) a její urbanistickou 
stopu. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou stanoveny za účelem 
přirozeného včlenění nové zástavby do stávající struktury obce a zajištění obvyklé intenzity pozemků, 
kdy byly objekty bydlení obklopeny významnějšími plochami zahrad. Územním plánem jsou vymezeny 
následující plochy změn této funkce:  

Z1, Z2, Z3 - zastavitelné plochy venkovského bydlení vymezené na JZ okraji Dlouhé Loučky, 
dopravní obsluha všech tří ploch z místních komunikací. Lokality Z2, Z3 vyplňují proluku zastavěného 
území, zastavitelná plocha Z1 je vymezena v návaznosti na jižní okraj zastavěného území. 
Zastavitelné plochy nebyly obsaženy v předchozí ÚPD. Jedná se  lokality, které jsou vymezeny 
v terénně příznivých podmínkách. 

Z5 - zastavitelná plocha venkovského bydlení vymezená na západním okraji zastavěného 
území vyplňuje plochu vymezenou hranicí zastavěného území a místními komunikacemi, resp. 
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polními cestami, dopravní obsluha ze stávajících  místních komunikací. Zastavitelná plocha nebyla 
obsažena v předchozí ÚPD. 

Z7, Z8 - zastavitelné plochy jsou situovány na pozemcích vymezených při jihovýchodním 
okraji zastavěného území v návaznosti na místní komunikaci. Do lokalit zasahuje ochranné pásmo 
lesa, které je nutno respektovat (stavby umisťovat dále než 20 m od hranice lesa). Lokality nebyly 
vymezeny v předchozí ÚPD. Plochy Z7 a Z8 se nacházejí v těsné blízkosti ochranného pásma I. 
stupně vodního zdroje Wölfel. Upozorňujeme, že v blízké budoucnosti dojde také k vymezení 
ochranného pásma II. stupně, což může znamenat významné omezující podmínky pro plochy 
Z6, Z7 a Z8.  

Z9 - zastavitelná plocha je vymezena v centrální části obce nad školou, dopravní obsluha 
z místních komunikací. Zastavitelná plocha nebyla obsažena v předchozí ÚPD. 

Z10 - zastavitelná plocha vymezená v rozsáhlejší proluce v centrální části obce byla 
vymezena v předchozí ÚPD. 

Z11, Z13, Z14 - zastavitelné plochy venkovského bydlení vymezené v prolukách na východní 
hranici zastavěného území. Část lokality Z11 a lokalita Z14 leží v Přírodní rezervaci Dlouholoučské 
stráně. Po schválených KPÚ a upřesnění hranic pozemků je v současnosti v řízení změna vymezení 
přírodní rezervace. Po změně hranic již nebudou vymezené zastavitelné plochy na území rezervace 
zasahovat, rovněž se předpokládá úprava vymezení ochranného pásma rezervace. Lokalita Z11 byla 
v předchozí ÚPD vymezena jako zastavitelná, lokalita Z13 byla zahrnuta do zastavěného území jako 
stabilizovaná ve funkci bydlení a zastavitelná plocha Z14 nebyla v předchozí ÚPD pro zástavbu 
určena. Je nutno respektovat skutečnost, že lokality Z11a Z13 okrajově zasahují do záplavového 
území. 

Z12 - malá zastavitelná plocha venkovského bydlení na západním okraji zastavěného území, 
dopravní obsluha ze stávající místní komunikace. Zastavitelná plocha nebyla obsažena v předchozí 
ÚPD. 

P1 - rozsáhlejší plocha přestavby venkovského bydlení je vymezena na ploše chátrajícího 
areálu zemědělské výroby v centru obce. Lokalita byla v předchozí ÚPD obsažena. Do lokality 
zasahuje OP Přírodní rezervace Dlouholoučské stráně, po změně územního vymezení PR dojde i ke 
změně vymezení jejího OP. Pouze v rámci této zastavitelné plochy je možno umístit bytové domy za 
splnění stanovených podmínek prostorového uspořádání. 

Z předchozí ÚPD nebyla převzata zastavitelná plocha označená jako 2a, která nebyla 
doposud využita a je problematická jak z terénního hlediska, tak z hlediska dopravního napojení. 

 
 
Plochy bydlení v bytových domech - BH jsou samostatně vymezeny ve stabilizovaných 

plochách, a to pro stávající bytové domy či skupiny těchto domů. Územní plán nenavrhuje nové 
zastavitelné plochy této funkce, realizace bytových domů je umožněna za splnění stanovených 
podmínek využití v ploše přestavby P1; 

 
 
 Plochy občanského vybavení 

V Územním plánu Dlouhá Loučka obecně platí, že pozemky, stavby a zařízení občanského 
vybavení - veřejné infrastruktury nebo tělovýchovných a sportovních zařízení lze umisťovat v rámci 
ploch bydlení, smíšených obytných, občanského vybavení, popř. jako přípustné či podmíněně 
přípustné využití v plochách dalších druhů. To platí také pro zařízení komerčního vybavení. 

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV jsou vymezeny v územním 
plánu samostatně tam, kde má územní plán zajistit stabilizaci konkrétní plochy v daném území. V ÚP 
jsou do této funkce zahrnuty pouze plochy stabilizované (obecní úřad s mateřskou školou, objekt 
základní školy, školní jídelna, kulturní dům, hasičská zbrojnice). Při realizaci nových staveb občanského 
vybavení či přestaveb stávajících je nutno zajistit vysokou kvalitu staveb z urbanisticko - 
architektonického hlediska včetně zohlednění působení objektů v dálkových pohledech. 

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS jsou zastoupeny   
stabilizovanými plochami - obecním fotbalovým hřištěm se zázemím v centrální části obce a malým 
hřištěm u základní školy naproti obecnímu úřadu. Územním plánem není převzata plocha vymezená 
na východním okraji zastavěného území. Jedná se o lokalitu, která pro sportovní účely využívaná není 
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a leží na území Přírodní rezervace Dlouholoučské stráně. Územním plánem je vymezena zastavitelná 
plocha Z16, která navazuje na stávající sportovní areál a bude sloužit k rozšíření sportovních aktivit. 
Lokalita částečně leží v záplavovém území, ale vzhledem k charakteru funkčního využití je zde možno 
situovat zařízení, které nemusí být s tímto limitem v konfliktu. Např. hřiště, parkovou zeleň s rekreační 
funkcí apod. Lokalita umožní rozšíření sortimentu rekreačních a sportovních činností pro obyvatele 
obce. S ohledem na polohu stávajícího sportoviště obklopeného zástavbou nebylo možno tyto plochy 
rozšířit na území mimo záplavové území. Bude respektována aktivní zóna záplavového území, která 
je nezastavitelná (pouze okrajové dotčení), v dalších plochách ležících v záplavovém území je možno 
umisťovat stavby a zařízení za podmínek stanovených vodoprávním úřadem. V částech, které 
zasahují do navržené aktivní zóny záplavového území, je umísťování staveb rodinných domů a 
staveb souvisejících (s výjimkou staveb, specifikovaných v § 67 odst. 1 vodního zákona) zcela 
vyloučeno.  
 
 Plochy výroby a skladování 

Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD - obecně jsou tyto plochy 
vymezovány jako plochy výroby drobného nerušícího charakteru a bývají situovány téměř vždy 
v sousedství ploch bydlení, z tohoto důvodu je není možno využít pro výrobu s negativními vlivy na 
okolí či vysokými nároky na dopravní obsluhu. Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha Z15 
v severovýchodní části zastavěného území. Dále je územním plánem vymezena plocha přestavby P3 
situovaná v blízkosti silnice II. třídy v jižní části zastavěného území.  

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL - územním plánem je vymezena plocha 
přestavby P2 na části nevyužívaného areálu zemědělské výroby na jižním okraji obce. Lokalita bude 
přístupná z cesty realizované na základě schváleného PSZ,  tedy zcela mimo zastavěné území obce. 
Plochy výroby a skladování nejsou dále diferencovány na plochy pro výrobu a plochy pro skladování 
z důvodu flexibility využití areál. Základní prostorový limit pro stavby v plochách výroby a skladování je 
zaměřen na eliminaci prostorových dominant narušujících panorama obce, popř. výrazně negativně 
působících při pohledu z veřejných prostranství včetně přístupových komunikací. Pokud plochy 
sousedí s krajinou, je nutné při exponované hranici doplnit pás ochranné a izolační zeleně. 

Plochami výroby a skladování - zemědělská malovýroba - VX se stabilizuje jak stávající 
areál zemědělské malovýroby soukromého zemědělce při jihozápadním okraji Dlouhé Loučky, tak  se  
vymezuje zastavitelná plocha zemědělské malovýroby Z4 v návaznosti na plochu stabilizovanou. 
Plocha rovněž navazuje na stávající areál zemědělské výroby ve funkci VZ. Dále je vymezena menší 
zastavitelná plocha Z6 této funkce na východním okraji zastavěného území. Plocha  Z6 se nachází v 
těsné blízkosti ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Wölfel. Upozorňujeme, že v blízké 
budoucnosti dojde také k vymezení ochranného pásma II. stupně, což může znamenat 
významné omezující podmínky pro plochy Z6, Z7 a Z8.  

 Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ - jedná se o stabilizovanou plochu 
stávajícího areálu zemědělské výroby ležícího na jihozápadním okraji Dlouhé Loučky. 

 Plochy veřejných prostranství 

Veřejná prostranství jsou integrální součástí všech ploch urbanizovaného území. Samostatně 
jsou vymezena tam, kde tvoří zároveň urbanistickou hodnotu, jíž přísluší zvláštní ochrana (vedle 
podmínek využití stanovených touto dokumentací), nebo se nejvýrazněji uplatňují v urbanistické 
struktuře, popř. dotvářejí uliční prostor. S uplatněním veřejných prostranství je v tomto územním plánu 
uvažováno rovněž v rámci rozsáhlejších ploch změn (přestavbová plocha venkovského bydlení P1,. 
pro soubor zastavitelných ploch Z1 + Z2 + Z3 budou funkci veřejného prostranství plnit plochy zeleně, 
které na ně navazují a plocha veřejné zeleně při ústí místní komunikace, která bude lokality dopravně 
napojovat), a to minimálně v rozsahu stanoveném obecně platným právním předpisem (vyhl. č. 
269/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ). 
Veřejná prostranství jsou v ÚP obsažena jako Plochy veřejných prostranství - PV (především uliční 
prostory a místní komunikace) a Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV 
(z urbanistického hlediska nejcennější prvky sídelní zeleně, u nichž je obecnou prioritou jejich veřejná 
přístupnost a spoludotváření veřejného prostoru). Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha 
Z17, která funkčně a prostorově doplní centrum obce v okolí školy a školky. 

 Plochy zeleně 

Jedná se o plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až § 19 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., v platném znění, v souladu s § 3, odst. 4 této vyhlášky. Sídelní zeleň se uplatňuje 
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v rámci všech ploch urbanizovaného území. Samostatným vymezením stabilizovaných ploch sídelní 
zeleně je v územním plánu sledována ochrana příslušné plochy jako specifické urbanistické hodnoty. 
Samostatně vymezenou funkční složkou systému sídelní zeleně je i veřejná zeleň, ta je však 
v souladu s metodikou MINIS zahrnuta pod Ploch veřejných prostranství (viz výše). 

Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS jsou samostatně vymezeny u zahrad, jejichž 
funkci je nutno stabilizovat z důvodů uchování dosavadního prostředí v zastavěném území (s cílem 
ochránit vizuálně cenné partie či charakter pozvolného přechodu do krajiny). Plochy ZS jsou 
vymezeny tam, kde s ohledem na urbanistickou koncepci není vhodné rozvíjet zástavbu nad rámec 
přípustného využití této funkce.  

 Plochy dopravní infrastruktury  

Jedná se o funkci, která je zastoupena jak v zastavěném, tak nezastavěném území. Plochy 
dopravní infrastruktury - silniční - DS - v ÚP se jedná o silnice II. a III. třídy a ostatní dopravní 
plochy ve volné krajině (polní, lesní cesty). 

  Plochy technické infrastruktury 

V rámci Ploch technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI jsou v Dlouhé Loučce 
vymezeny jako stabilizované plochy související především se zásobováním vodou. 
 
 

f 3)  KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY A OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

Uspořádání krajiny a odůvodnění koncepce jejího řešení  

Geomorfologicky patří ř. ú. do Hercynského systému, dále pak do Hercynského pohoří, do 
provincie Česká Vysočina, do Krkonošsko - jesenické subprovincie, do Orlické oblasti a do celku 
Podorlické pahorkatiny, do podcelku Moravskotřebovské pahorkatiny a okrsku Malonínské 
(Třebovské) vrchoviny. Jedná se o geomorfologický celek (označení IVB3) ve východních Čechách, 
který svou malou částí zasahuje na severu do Polska (Stolové hory) a na jihu na něj navazuje 
Svitavská pahorkatina jako součást Východočeské tabule. Nejvyšším bodem Podorlické pahorkatiny 
je pak vrch Špičák (841 m n. m.) nacházející se západně od Deštného v Orlických horách. Pohoří je 
geologicky velice pestré a je tvořeno krystalickými horninami a permskými a křídovými sedimenty 
granodioritů, žulových porfyrů, fylitů, vyvřelými gabrodirity, slínovci a řadou dalších. V ř. ú. se nachází 
aktivní sesuvné území vymezené JV vlastní Dlouhé Loučky v místě opukových strání.  

Z pedologického hlediska jsou dominujícím půdním typem v ř. ú. hnědé půdy, tzv. kambizemě 
(hluboké, písčitohlinité, hlinitopísčité až hlinité na opukách, permu a krystaliniku) a na hlinitých 
překryvech gleje a pseudogleje. Na jílovitých sedimentech jsou to pararendziny a v blízkosti vodotečí 
jsou zastoupeny zase aluviální půdy. Klima řešeného území je v klimatické oblasti mírně teplá (MT) 9 
charakterizováno průměrnou roční teplotou v rozmezí 7 - 8oC a délka vegetačního období zde bývá 
asi 154 dnů. Počasí se zde obecně vyznačuje teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným 
obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové 
pokrývky.  

Z biogeografického hlediska je ř. ú. součástí hercynské podprovincie a bioregionu č. 1.39 
Svitavský. Dle fytogeografického členění spadá ř. ú. do obvodu českého termofytika, do okresu 63 - 
Českomoravské mezihoří a do podokresu 63j - Lanškrounská kotlina. Nejcennější typ společenstev 
v Lanškrounské kotlině představují mezofilní bylinné lemy, ovsíkové louky a také kostřavovo-
trojštětové louky minerálně chudšího podloží. V lesních pláštích se vyskytují vysoké mezofilní křoviny 
a v lesních partiích zcela převládají hercynské černýšové dubohabřiny vzniklé po vysídlení 
obyvatelstva po druhé světové válce zarůstáním bývalých pastvin, výjimkou nejsou ani bikové bučiny. 

Vlastní zástavba Dlouhé Loučky je poměrně zřetelně vymezena vůči nezastavěnému území a 
do volné krajiny významněji neprorůstá, což nebývá u těchto morfologických typů osídlení zvykem - 
původem německé lánové vsi mají na koncích svých sídel tendenci rozšiřovat zástavbu do volné 
krajiny. Zde je tento pozitivní jev způsoben limity využití spočívajícími ve vlastnostech krajiny v okolí 
Dlouhé Loučky (vedení VVN a VN v západní části území, EVL, PR, RÚSES. aktivní sesuvné území 
apod.). V nezastavěném území Dlouhé Loučky se nenacházejí vodní plochy, jediná přírodní vodní 
plocha je situována asi 300 m SZ od vysílače mobilních operátorů zhruba ve středu ř. ú. - také tento 
jev je zapříčiněn vlastnosti - tentokrát geologickými (krystalinické horniny jsou méně vodonosné). 
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Další vodní plochy - v oblasti tzv. Hladové stepi - jsou převzaty z pořízených  PSZ KPÚ Dlouhé Loučky 
z roku 2013 s plánovaným budoucím využitím jako vodní nádrž, poldry a mokřad pro  zadržení vody 
v krajině. Do řešeného území, včetně území zastavěného zasahuje stanovené záplavové území 
Třebůvky včetně aktivní záplavové zóny, nicméně v letošním roce bylo obcí požádáno o přehodnocení 
záplavového území, neboť Třebůvka je již od roku 1970 regulována a současné vymezení 
záplavového území neodpovídá zdaleka současným průtokům při regulaci Třebůvky. V okolní volné 
krajině Dlouhé Loučky se nenachází žádné objekty rodinné rekreace a řešením ÚP nejsou ani 
navrhovány žádné zastavitelné plochy pro rodinnou rekreaci, ta je ovšem přípustná v plochách 
venkovského bydlení. 

Nejdůležitější přírodní krajinnou dominantou ř. ú.  jsou určitě jsou opukové stráně také s 
výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů vymezené ve východní části ř. ú. jako přírodní 
rezervace Dlouholoučské stráně s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a 
s významnými výhledy do krajiny od prameniště Třebůvky nebo i ze Slídového a Arnoštovského 
vrchu. Suťové lesy s květnatými bučinami s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a 
živočichů jsou zase vymezené v severní části Dlouhé Loučky jako přírodní rezervace Rohová, která je 
součástí rozsáhlejší EVL Hřebečovský hřbet. Hřebečovský hřbet je další dominantou řešeného území. 
Územním plánem je dále respektována příslušnost ke krajině lesozemědělské a lesní včetně 
respektování zásad pro plánování změn v obou typech krajin stanovených ZÚR. Ve východní části 
krajiny Dlouhé Loučky se nachází aktivní sesuvné území, které je návrhem ÚP respektováno.  

Prostupnost krajiny je ÚP zajištěna respektováním stávající cestní (polní) sítě a cyklotras 
procházejících zastavěným územím v tělese silnice II. třídy (č. 4030) a východním návrším v okolí 
Kamenné (č. 4147), resp. JV cípem ř. ú. (č. 104). Převzetím PSZ z pořízených KPÚ Dlouhé Loučky z 
roku 2013 jsou řešením ÚP také vymezeny další polní cesty (jako DS) v krajině, které bude možno 
využít pro vedení cyklotras doplňujících stávající cykloturistickou síť v regionu. Obecně je žádoucí 
postupné zkvalitňování většiny existujících účelových komunikací (např. formou rehabilitací polních cest 
apod. Kromě významu pro dopravní obsluhu území a rekreační využití má obnova cest také významný 
dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi (viz kap. h1).  

Ze schválených KPÚ jsou převzaty prvky protipovodňové a protierozní ochrany (návrhy 
zatravnění, zalesnění, poldry apod.). 

V rámci koncepce krajiny je neurbanizované území obce rozděleno na následující krajinné 
plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.: 

 Plochy zemědělské - NZ - plochy s dominantně zemědělskou funkcí s převažující formou 
extenzivního hospodaření na trvalých travních porostech, orné půdě, se zastoupením přírodních 
prvků (rozptýlená a liniová zeleň apod.). V krajině Dlouhé Loučky tyto plochy společně s plochami 
lesními dominují a jsou přítomny především v okolí zastavěného území; 

 Plochy lesní - NL - plochy lesů jsou v ř. ú. zastoupeny jihozápadně až severozápadně jako tzv. 
Loučský les, v PR Rohová, jako Terčový les, dále v lokalitě U Vousaté jedle a U Školky a dále pak 
severovýchodně až jihovýchodně v okolí hradiště, SV pod lokalitou Na kopečku, v jižní části PR 
Dlouholoučské stráně, v okolí Slídového vrchu, v okolí Kamenné a v okolí Arnoštovského vrchu. 
Další plochy pro zalesnění - v oblasti tzv. Zadních luk a Na bažinách - jsou převzaty z pořízených 
PSZ KPÚ Dlouhé Loučky z roku 2013. Menší enklávy lesních porostů se nacházejí též uprostřed 
zemědělsky využívaných ploch. Části lesa, které jsou součástí biocenter ÚSES (NRBC, LBC) 
spadají do Ploch přírodních - NP. Pro zalesnění jsou vymezeny dvě plochy v krajině K1 a K2; 

 Plochy přírodní - NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou v ř. ú. 
zastoupeny navrženými plošnými prvky ÚSES (LBC a NRBC), zahrnují území přírodních rezervací 
a EVL; 

 Plochy smíšené nezastavěného území - NS - plochy zemědělsky využívané krajiny se 
zastoupením ochranných a přírodních funkcí (ochranné zatravnění, plochy poldrů a interakčních 
prvků včetně navazujících ploch; 

 Plochy vodní a vodohospodářské - W jsou v řešeném území samostatně zastoupeny řekou 
Třebůvkou a Hřebečovským potokem a vodními plochami stávajícími a plochou vymezenou 
v rámci KPÚ v oblasti tzv. Hladové stepi  V severní části ř. ú. je ÚP vymezen stávající mokřad se 
stejnou funkcí;   
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Ochrana přírody a krajiny 

V řešeném území se nachází jedna lokalita soustavy Natura 2000 a dvě zvláště chráněná 
území. Z hlediska soustavy Natura 2000 jde o evropsky významnou lokalitu (EVL) CZ 0530020 
Hřebečovský hřbet vymezenou v souladu s § 45a zákona o ochraně přírody. EVL je vymezena na 
území osmi obcí a jednoho města (Dlouhá Loučka, Kamenná Horka, Koclířov, Křenov, Kunčina, 
Mladějov na Moravě, Trpík a Moravská Třebová) a jejím předmětem ochrany jsou suťové a skalní 
listnaté lesy na svazích a v roklích východní části Českotřebovské vrchoviny. Dle § 14 zákona o 
ochraně přírody vyhlášená přírodní rezervace PR 215 Dlouholoučské stráně je řízenou rezervací 
tvořenou na severovýchodním okraji mozaikou luk a lesních remízků, které mají pestrou dřevinnou 
skladbu, dub, habr, lípa, buk, borovice, bříza aj. Opukové stráně s rozsáhlými přirozenými a 
polopřirozenými společenstvy vyšších rostlin na extenzivních loukách a v remízcích s jsou známy 
výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů (okrotice bílá, pětiprstka žežulník pravá, vemeník 
dvoulistý, zlatohlávek tmavý, lýkovec jedovatý, batolec duhový, modřenec chocholatý, záraza 
hřebíčková, vstavač kukačka, ťuhýk obecný, zmije obecná, slepýš křehký aj.). V současnosti dochází 
ke změně hranic rezervace včetně vymezení ochranného pásma z důvodu změny hranic pozemků po 
schválených pozemkových úpravách. Další vyhlášenou přírodní rezervací v ř. ú. je  PR 1981 Rohová 
zřízena za účelem ochrany zachovalých přirozených a polopřirozených porostů květnatých bučin a 
suťových lesů s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů (ploštičník 
evropský, starček skalní, kozlík trojený rakouský, tesařík alpský, střevlík nepravidelný aj.).  

Obecná ochrana přírody a krajiny se dále týká i „zákonných“ významných krajinných prvků dle  
§ 3 - 5 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, kterými jsou obecně lesy, 
rašeliniště, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky a stávající prvky územního systému ekologické 
stability. Kromě výše uvedených přírodních hodnot je zvláštními předpisy chráněna i další hodnota - 
zemědělská půda I a II. třídy ochrany. 

Je respektována skutečnost, že územím obce prochází dálkový migrační koridor, tzn. ř. ú.  je 
migračně významným územím pro volně žijící živočichy, především velké savce.  

 Územním plánem jsou navrhovány k ochraně tyto další hodnoty přírodního a přírodně - 
civilizačního charakteru: 

 systém ekologické stability (LBC, LBK, NRBC) a interakční prvky;  

 plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené 
nezastavěného území - NS; 

 urbanistická a krajinářská funkce toku Třebůvky především v zastavěném území Dlouhé Loučky; 

 celkový krajinný ráz severozápadního výběžku Drahanské vrchoviny včetně ochrany měřítka 
tradičního horizontu s cennými pohledy na zemědělskou krajinu od prameniště Třebůvky, 
pohledy na Hřebečovský hřbet ze Slídového a Arnoštovského vrchu), pohledy na dominantu 
kostela narození sv. Jana Křtitele v sousedím Křenově; 

 prostupnost krajiny - síť polních a lesních cest v krajině, propojení zástavby s přírodním 
zázemím; 

 významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí, 
aleje podél silnic, významná solitérní zeleň, zeleň přírodního charakteru uvnitř sídla); 

 značené cyklotrasy č. 4030 (Mor. Třebová - Dlouhá Loučka - Křenov), č. 4147 (Moravská 
Třebová - Arnoštovské sedlo) a č. 104 (Městečko Trnávka - Křenov - Svojanov - Jimramov - 
Kadov), neznačené cyklotrasy od zastavěného území krajinou směrem na Boršov u Moravské 
Třebové a červená a modrá turistická trasa (včetně návrhů na jejich doplnění); 

 občanská vybavenost veřejného charakteru (objekt obecního úřadu s mateřskou školou, 
objekt základní školy, školí jídelny, kulturní dům, hasičská zbrojnice); 

 vybavenost technickou infrastrukturou (telekomunikační síť a elektrorozvody v celém ř. ú., 
veřejný vodovod, dešťová kanalizace);  

 obslužnost hromadnou autobusovou dopravou vč. autobusových zastávek;  

 prvky meliorační soustavy (investice do půdy); 

Územní systém ekologické stability  

Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vymezení systému ekologické stability 
zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části 
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krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. 

Územní plán zahrnuje lokální a nadregionální prvky ÚSES a svým řešením vychází  z roku 
1995, kdy byl zpracován Ing. Stejskalovou z Brna Generel MÚSES Útěchov, Dlouhá Loučka a Pacov, 
který byl tehdy využit pro potřeby pořizované Urbanistické studie Dlouhá Loučka (v roce 2000 upravila 
fi. LÖW & spol., s.r.o.). Řešením ÚP byl (ze ZÚR) převzat a zpřesněn nadmístní prvek  ÚSES NRBC 
47 Boršov - Loučský les. Prvky lokálního ÚSES byly převzaty z PSZ KPÚ, z předchozí ÚPD a dále  
řešením ÚP prostorově koordinovány s územím navazujících obcí. 

    Biocentra jsou v ÚP vymezena jako Plochy přírodní - NP, stejně tak biokoridory dle KPÚ, které 
mají převážně vymezeny konkrétní pozemky. Ostatní LBK jsou vymezeny jako prvky překryvné 
v rámci jiných funkčních ploch, i u těchto prvků je však nutno využití směřovat k vyšší přírodní kvalitě a 
zabránit jejich oplocování či zastavování. 
 
ÚSES nadregionálního významu v řešeném území: 
 

- NRBC 47 Boršov - Loučský les - rozsáhlé plně funkční zhruba 1000 ha převážně lesní 
nadregionální biocentrum je vymezeno na území 6 obcí; na území Dlouhé Loučky je situováno 
v západní části území a jeho součástí je i EVL Hřebečovský les a částečně i PR Rohová; 

ÚSES lokálního významu v řešeném území: 
 
Lokální biocentra  

- LBC 1 Vodní hrádek leží na hranici s k.ú. Útěchov u Moravské Třebové - lesní a luční LBC,  
lesní kulticenózy, akátiny, paseková vegetace, louky, pastviny, slaniska, rákosiny a porosty 
vysokých ostřic, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy. LBC je převzato z PSZ; 

- LBC 2 V Dlouhé Loučce je vymezeno na západní hranici zastavěného území - luční LBC, 
bylinná vodní a pobřežní vegetace, rákosiny a porosty vysokých ostřic, mokřadní a pobřežní 
křoviny, louky, pastviny, slaniska a křoviny. LBC je převzato z PSZ; 

- LBC 3 U Kazatelny leží na východním okraji zastavěného území na části přírodní rezervace - 
lesní a luční BC, jedliny a bučiny, lesní kulticenózy, akátiny, paseková vegetace, louky, 
pastviny a slaniska. LBC je převzato z PSZ; 

- LBC 4 Pod červeným vrškem leží na jihozápadním okraji zastavěného území - vodní mokřad, 
louky, pastviny, slaniska, bylinná vodní a pobřežní vegetace, rákosiny a porosty vysokých 
ostřic, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy. LBC je převzato z PSZ; 

- LBC 5 U Arnoštova je vymezeno na jižní hranici řešeného území - lesní LBC, lipové bučiny se 
suťovými svahy. LBC je převzato z PSZ; 

- LBC 6 K Pacovu je vymezeno v lesním komplexu Trnáveckého hřbetu na východní hranici 
řešeného území - lesní LBC, svěží bučina. Převzato z předchozí ÚPD;  

Lokální biokoridory  

- LBK 1 je veden po Hřebečovském potoku a okolními porosty Hřebečovského potoka spojuje 
NRBC 47 Boršov - Loučský les s ostatními SES na území sousedního Útěchova. LBK je 
převzat z PSZ; 

- LBK 2 vedený PUPFL a suťovými nestabilními svahy vně i uvnitř PR Dlouholoučské stráně 
spojuje LBC 1 s LBC 3. LBK je převzat z PSZ; 

- LBK 3 vedený PUPFL, TTP a poldrem v JV části krajiny ř. ú. spojuje LBC 3 s LBC 5  na JV 
hranici s Křenovem, nově byl řešením ÚP vymezen koridor tohoto LBK pod vedením VVN 110 
kV v JV cípu ř. ú. LBK je převzat z PSZ ; 

- LBK 4 vedený TTP a lipovými (svěžími) bučinami se suťovými svahy spojuje LBC 6 s LBC 5. 
LBK je částečně převzat z PSZ, část na lesních pozemcích vychází z předchozí ÚPD; 

- LBK 5  vedený v lokalitě tzv. Hladové stepi spojuje NRBC 47 Boršov - Loučský les s LBC 
V Dlouhé Loučce. LBK je převzat z PSZ ; 
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- LBK 6 vedený od jižní hranice řešeného území tokem Třebůvky a jejími okolními porosty, TTP, 
příkopy silnice II. třídy i ZÚ spojuje jižní část krajiny ř. ú. se systémy ÚSES na území 
sousedního Křenova. V této části je vymezen dle PSZ. Jako LBK 6  je pak označen úsek LBK 
procházející podél Třebůvky zastavěným územím (vymezen dle předchozí ÚPD) včetně 
krátkého úseku LBK mezi severním okrajem z.ú. a LBC 1 (dle KPÚ je tento krátký úsek 
označen jako LBK 9); 

- LBK 7 je veden Dlouholoučským potokem, TTP, částečně dvěmi budoucími poldry a i porosty 
kyselé bučiny spojuje LBC pod Červeným vrškem s dalším LBC na území sousedního 
Křenova. Jako LBK 7  je pak označen krátký úsek LBK vedený mezi LBC 4 a LBK 6 (dle KPÚ 
je tento krátký úsek označen jako LBK 8); 

- LBK 10 - navržený LBK vedený svěžími bučinami lesního komplexu Kamenná z LBC 6 na k.ú. 
Pacov u Městečka Trnávky, kde je koordinován s ÚP Městečko Trnávka; 

 
Většina prvků ÚSES na ř. ú. je funkční či částečně funkční, neboť se jedná o koridory nebo 

polygony v lesních komplexech, na zamokřených loukách, na TTP nebo v na tocích s okolními 
břehovými porosty. Jejich rozvoj spočívá ve správném způsobu hospodaření sledujícím podporu 
přirozeného genofondu. To představuje na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, 
na ZPF obnova květnatých luk v nivách vodotečí, doplnění rozptýlené zeleně a břehových porostů 
vodotečí v rámci jejich revitalizace, obnova malých vodních tůní, nádrží aj.  

Ze schváleného PSZ z KPÚ Dlouhá Loučka jsou dále převzaty interakční prvky, doplňující síť 
ÚSES. Jejich budoucí realizace v krajině ř. ú. bude spočívat např. ve výsadbě doprovodné vegetace, 
doplnění břehových porostů.  
 

KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY 

Obec - 
výměra (ha) 

celkem zem. 
 půda

orná 
půda 

zahrady sady trvalé travní 
porosty 

lesy vodní 
plochy 

zastav. 
plochy 

ostatní  
plochy 

KES 

Celkem 1758 957 732 20 1 204 690 9 11 91 
0,96 

% 100,0 54,4 41,6 1,15 0,05 11,68 39,3 0,5 0,62 5,1 

 
Výpočet koeficientu ekologické stability (KES): 
 
                        lesní půda + vodní plochy + trvalé travní porosty (dříve louky a pastviny) + sady + zahrady 
KES       =       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                        zastavěné a zpevněné plochy + orná půda  
 
Pozn.: Vyšší hodnoty KES dávají příznivější územně - technické předpoklady pro ekologickou stabilitu a  
            představují menší materiální i organizační nároky na vytvoření ekologické stability. 

Hodnocení indikátoru koeficientu ekologické stability (vzhledem k ČR):  
KES pod 0,4 - území nestabilní - neudržitelné 
KES  0,4 - 0,89    - území málo stabilní - neudržitelné 
KES 0,9 - 2,99 - území mírně stabilní 
KES  3,0 - 6,2 - území stabilní 
KES  nad 6,2 - území relativně přírodní 

Dle hodnoty KES lze hodnocená území zařadit ke krajinnému typu: 

krajina plně antropogenizovaná do 0,9 
krajina harmonická   0,9 - 2,9 
krajina relativně přírodní  nad 2,9 

Z hlediska ÚP vypočtené hodnoty KES (0,96) spadá řešené území do kategorie „území mírně 
nestabilní (dle ÚAP hodnota KES pro Dlouhou Loučku 1,11). Výsledek KES je však velmi orientační 
hodnotou, nevyjadřuje strukturu, reprezentativnost, kvalitu ani funkčnost jednotlivých započtených 
segmentů. 

 

Zemědělský půdní fond a Pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Viz kap. h.1) a  h2)  Odůvodnění ÚP. 
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Vodní toky a plochy  

Z hlediska vodních toků je podstatná část území odvodňována do Třebůvky a menší část 
území (především severozápad) do Hřebečovského potoka. V JZ části obce se ještě nachází 
Dlouholoučský potok, který se nad zastavěným územím levostranně vlévá do Třebůvky, ostatní vodní 
toky jsou bezejmenné a z hlediska vodního hospodářství obce nemají zásadnější význam. Významný 
vodní tok Třebůvka pramení u Křenova a vlivem poměrně krátké vzdálenosti od jejího pramene se do 
ř. ú. vlévá pouze jako větší potok, přesto se v případě déletrvajících dešťů dokázal v zastavěném 
území Dlouhé Loučky rozlít v minulosti do záplavového území jako stoletá voda. Po průchodu 
zastavěným územím opouští Třebůvka ř. ú. severně hradiště Dlouhá Loučka. Hřebečovský potok 
pramení v západním cípu ř. ú. v lokalitě Pod rohem na Hřebečském hřbetu, zastavěným územím 
Dlouhé Loučky vůbec neprochází  a zhruba uprostřed sousedního Útěchova se stává levostranným 
přítokem Třebůvky. Dlouholoučský potok pramení v ř. ú. v Loučském lese a zavodňuje i mokřad 
v lokalitě Pod červeným vrškem.  
 
Povodí 

Předmětné území spadá v rámci úmoří Černého moře, do hlavního evropského povodí Dunaje 
(celková plocha povodí 801 463 km²), resp. do základního povodí řeky Moravy ( č. h. p. 4 - 10 - 01 - 
001 a celkovou plochou povodí 26 658 km²), jejíž je Třebůvka (č. h. p. 4 - 10 - 02 - 066 s celkovou 
plochou povodí 584,6 km²) pravostranným přítokem. 
Správa toků 

Správcem Třebůvky je Povodí Moravy, s.p., Hřebečovský i Dlouholoučský potok spravují zase 
Lesy ČR, s.p. Obecně dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní 
zákon) v platném znění, Oprávnění při správě vodních toků, odstavec 2, je nutné ponechat volný 
manipulační pruh u významných vodních toků  (které nejsou dopravními cestami) v šířce alespoň do 8 
m od břehové čáry (Třebůvka) a u ostatních drobných vodních toků v šířce alespoň do 6 m od 
břehové čáry.  
 
Vodní plochy 

V zastavěném území se vodní plochy nenacházejí, jediná vodní plocha v krajině na severním 
okraji řešeného území má charakter mokřadu. ÚP přebírá vodní plochy a poldry z PSZ KPÚ Dlouhá 
Loučka. 
 
Záplavové území, protipovodňová ochrana a návrhy opatření na tocích 

Do ř. ú. zasahuje záplavové území Q100 Třebůvky včetně aktivní záplavové zóny. Od 70. let 
minulého století je tok Třebůvky v Dlouhé Loučce zregulován a obcí bylo požádáno o přehodnocení 
vymezení záplavového území v zastavěném území Dlouhé Loučky z důvodu, že zcela neodpovídá 
skutečnému stavu. Územním plánem je záplavové území respektováno včetně aktivní zóny 
záplavového území. Do něj je vymezena pouze jedna zastavitelná plocha Z16 - rozšíření sportovního 
areálu - jejž využití nemusí být v rozporu s uvedeným limitem (podrobněji popsána v kap. b2) 
Odůvodnění). 

Při eventuálních návrzích úprav toků a zařízení na nich je třeba (po konzultaci se správcem toku) 
přiměřeně respektovat jak stávající břehové porosty, tak i charakter koryt vodotečí jako krajinotvorný prvek. 
Při zástavbě území je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po 
výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v tocích. 

Za účelem zdržení vody v krajině, snížení povodňových průtoků ÚP svým řešením přebírá KPÚ 
navržená vodohospodářská opatření vymezená především v západní a východní části krajiny Dlouhé 
Loučky - takovým řešením je nová vodní nádrž a poldry v oblasti tzv. Hladové stepi (od ZÚ směrem na 
Boršovský les) a poldry a mokřad ve východní části krajiny od ZÚ směrem na Dlouholoučské stráně. 

Dále za účelem opatření proti vodní erozi (zpomalení povrchového odtoku a zvýšení vsaku 
vody do půdního profilu) a jako ochrana vodních nádrží proti zanášení splaveninami jsou ÚP 
z pořízených KPÚ převzaty plochy k zatravnění a zalesnění. 

Kromě vodohospodářsko - retenční a protierozní funkce mají tato opatření za cíl i posílení 
biodiverzity, ekologické stability a zvýšení esteticko - rekreačního potenciálu v řešeném území (viz kap. 
5.1). Při úpravách toků a zařízení na nich je třeba (po dohodě se správci toků) přiměřeně respektovat jak 
stávající břehové porosty, tak i charakter koryt vodotečí jako krajinotvorný prvek. Při zástavbě území je nutno 
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dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem 
před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v tocích. 
 
Ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV, zranitelná oblast  

Z hlediska podzemních vod je území zařazeno do hydrogeologického rajónu Podorlický perm - 
jižní část - rajón 5212, který je tvořen z větší části opukovými hřbety a brázdami s výraznými 
průlomovými údolími tvořenými pískovci, slepenci a jílovci. V západní části území se nachází 
chráněné oblasti přírodní akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída zřízené dle NV č. 85/1981 
Sb.,o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská 
křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.  

V ř. ú. se dále nachází dva zdroje pitné vody pro veřejné zásobování pitnou vodou - 
prameniště „Queck“ a štola „Wölfel“. Štola „Wölfel slouží pro zásobování skupinového vodovodu a 
prameniště „Queck“ je odstavené z důvodu nadlimitního množství dusičnanů. Prameniště má 
stanoveno OP vodního zdroje 1. stupně . V JV cípu ř. ú. se nachází zdroj pitné vody okolo kterého je 
stanoveno OP vodního zdroje 2. stupně. V JZ části vlastní Dlouhé Loučky se nachází individuální 
zdroj  pitné vody samotíží vyvěrající ze země, který je obyvatelstvem využíván. 

 Řešené území je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o 
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 

 

f 4)  OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 

Kulturní památky  

V řešeném území se nacházejí některé objekty památkové a kulturní hodnoty, které jsou 
zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se o pomník Osvobození u školy (č. r. 
ÚSKP 25019/6 - 5217) a o archeologické stopy výšinného opevněné sídliště (Vodní hrádek) v severní 
části ř. ú. (č. r. ÚSKP 18774/6 - 3036).  
 
Památky místního významu a další kulturně - historické hodnoty 

V řešeném území se nacházejí i některé další objekty památkové a kulturní hodnoty, které 
nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, tvoří však nedílnou součást zdejšího 
hmotného kulturně - historického dědictví. V ÚP jsou, ve snaze podpořit jejich faktické plnohodnotné 
uchování, příp. i vyšší stupeň památkové ochrany, respektovány a vyznačeny v grafické části tyto 
objekty: 

 budova Základní školy Dlouhá Loučka, v letech 1848 – 1900 zde fungovala Obecná 
škola; 

 budova Obecního úřadu Dlouhá Loučka, kde byl od roku 1895 do roku 1935 bankovní 
dům Záložna; 

 budova bývalé mlékárny v centru obce provozovaná v letech 1906 - 1935; 
 mlýn v sousedství raně středověkého hradiště, kde působila v letech 1901 – 1935 

Mlynářská společnost; 
 kamenný kříž u budovy základní školy; 
 kamenný kříž při silnici II. třídy v jižní části obce; 
 kaplička na veřejném prostranství v jižní části obce;  
 železný kříž s kamenným podstavcem při cyklotrase v jihovýchodní části k.ú. (torzo); 
 křížek ři místní komunikaci na severním okraji k.ú; 

 

Specifickou plošnou historickou hodnotou je rovněž dochovaná urbanistická struktura obce s 
nutností respektovat historicky založený půdorysný typ lesní lánové vsi, urbanizační osy a jádro 
osídlení (vč. souvisejících veřejných prostranství), dále charakteristický typ zástavby a rovněž je nutno 
respektovat dominanty lokálního charakteru, zde průhledy  pohledy na kopuli kostela narození sv. 
Jana Křtitele v sousedím Křenově (podrobné definice viz kap. 2.2 ÚP). 
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Archeologické památky 

Charakteristika území  

Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1365, kdy tvořila součást Moravsko 
Třebovského panství. Na severním konci obce na pahorku stávala kdysi tvrz s předhradím zvaná 
Hrádek na Hřebči opevněná (vodou) zalitým příkopem a náspem. Počátky tvrze lze datovat do 13. - 
14. století, tomu svědčí i mnohá písemná svědectví z konce 13. století o lupičských bandách sídlících 
ve tvrzi, které přepadávaly kupce a pocestné na obchodní cestě a stezkách Olomouc - Praha.  Dalších 
šest století je vesnice čistě německá a její okolí je postupně kolonizováno německými kolonisty ze 
středního Německa, Horní Falce a z Pomohaní, kteří tehdejší nepropustné lesy mýtili a na získané 
půdě hospodařili. V Dlouhé Loučce ve 30. letech 19. století narodil Karel Stellwag, pozdější významný 
oční lékař a univerzitní profesor. Na začátku 20. století v obci sídlí mlynářská společnost, mlékárna, 
dva konzumy a záložna, politicky bylo obyvatelstvo zcela sudetoněmecké (avšak v souladu 
s tehdejšími platnými zákony ČSR). Po válce, v rámci poválečného odsunu, byla zhruba polovina 
(tehdy německy mluvících) obyvatel odsunuta do Německa (údajně v obci zůstalo pouze 5 německy 
mluvících rodin) a obec byla poté nově dosídlena. 

Z důvodů výše uvedeného je nutné vyhodnotit správní území Úhřetic jako „území 
s archeologickými nálezy“ (ÚAN), ve smyslu §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění. Za „území s archeologickými nálezy“ lze přitom považovat prostor, kde již byly 
jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je 
možné vzhledem k přírodním podmínkám1 či dosavadnímu historickému vývoji2 tyto nálezy s vysokou 
pravděpodobností očekávat. 

Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za 
území s výskytem archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. 

Na základě dosud známých výsledků prospekce a s přihlédnutím k starším nálezům je v rámci 
řešeného území možné vyčlenit tři základní územní soubory: 

a) území s prokazatelným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví, 
které jsou presentovaných archeologickými situacemi3 nebo samostatnými movitými 
nálezy. Toto území lze považovat za „území s archeologickými nálezy“4, ve smyslu § 22 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto souboru 
jsou zahrnuta všechna archeologická naleziště, případně samostatné movité nálezy, které je 
možné v terénu spolehlivě lokalizovat5.  
Veškeré výkopové aktivity stavebního i nestavebního charakteru směřované do těchto území je 
třeba již ve fázi záměru oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., a buď s ním, nebo 
s územně příslušnou odbornou archeologickou organizací je nutné konsultovat podobu tohoto 
záměru a jeho potencionální dopad na zde se nacházející nemovité a movité prvky 
archeologického dědictví; 

b) území s možným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví 
presentovaných archeologickými situacemi, případně samostatnými movitými nálezy. Toto 

                                                 
1  Konfigurace terénu, geologické, pedologické a hydrologické poměry na území. 
2  Historické, tj. zejména písemné zmínky o území, struktura osídlení v jeho bezprostředním okolí apod.  
3  Archeologickými situacemi se chápou soubory vzájemně souvisejících movitých a nemovitých archeologických nálezů 

uložené zpravidla v zemi nebo v zásypech kleneb, stropů či podlah. 
4 Podle metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“ č. KZ97PO2OPP001 zadaného 

Ministerstvem kultury ČR (viz Bečvář, L. - Cejpová, M. - Ernée, M. - Knechtová, A. - Krušinová, L. - Sklenářová, Z. - Vachůt, 
P. - Volfík, P. 2003: Státní archeologický seznam České republiky. Praha.) je za „území s archeologickými nálezy“ považován 
prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je 
možné vzhledem k přírodním, tedy zejména geomorfologickým, pedologickým, hydrologickým a klimatickým podmínkám či 
jeho dosavadnímu historickému vývoji tyto nálezy očekávat. 
 Území s archeologickými nálezy je členěno dle míry pravděpodobnosti výskytu archeologického dědictví do čtyř kategorií: ÚAN I 
(pozitivně prokázaný a dále bezpečně předpokládaný výskyt); ÚAN II (pozitivní výskyt nebyl prokázán, ale určité indicie mu 
nasvědčují); ÚAN III (pozitivní výskyt nebyl prokázán, ani tomu nenasvědčují žádné indicie, nicméně není a priori vyloučeno, že 
území bylo člověkem osídleno či jinak využito); ÚAN IV (neexistuje reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů). 
 Faktickou či odůvodněně předpokládanou přítomností nemovitých či movitých archeologických nálezů je přitom splněna 
podmínka pro to, aby dané území mohlo být považováno za území s výskytem archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy 
o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. s.  

5  Údaje o archeologických nalezištích (s různou úrovní věcné a geografické přesnosti) obsahuje také Archeologická databáze 
Čech (ve správě Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.) a „Informační systém o archeologických datech - Státní 
archeologický seznam“ (ve správě Národního památkového ústavu). 
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území je rovněž „územím s archeologickými nálezy“, neboť zde existuje reálný předpoklad výskytu 
archeologického dědictví. Důvod, proč tato území nejsou zahrnuta do prvního souboru, je dvojí: buď 
jde o archeologické dědictví, které není možné zcela geograficky vymezit (typickým případem jsou 
některé pouze rámcově lokalizované zaniklé středověké či novověké vsi), nebo jde o území, jehož 
sídelní starobylost byla prokázána jiným způsobem a jenom pouhou shodou okolností zde ještě nebyly 
žádné prvky archeologického dědictví evidovány (typickým příkladem jsou historické intravilány obcí, 
např. v rozsahu I. vojenského mapování z let 1764-68). S ohledem na fakt, že jde o „území 
s archeologickými nálezy“, platí zde stejná zákonná povinnost oznámit záměr Archeologickému ústavu 
AV ČR, Praha, v.v.i., a stejně tak je třeba doporučit konsultaci o podobě tohoto záměru. 

c) území s archeologickými nálezy, která jsou součástí památkově chráněných území, tj. 
areálů kulturních památek, památkových rezervací a zón a jejich ochranných pásem (seznam 
kulturních památek a památkově chráněných území viz webové stránky NPÚ: http://www.npu.cz a 
zde sekce „Monumnet“). V případě těchto ÚAN je realizace záměru podmíněna správním 
rozhodnutím (závazným stanoviskem) místně příslušného orgánu státní památkové péče, které je 
vydáváno na základě žádosti vlastníka nemovitosti, případně jeho správce či uživatele dle § 14 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovací 
povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., není postupem dle § 14 
cit. památkového zákona dotčena a nadále trvá. 

Naprostá většina památkově chráněných území se vyznačuje extrémní četností a složitostí 
archeologických situací. Konsultaci o způsobu minimalizace střetu připravovaného záměru (projektu) 
s požadavky na ochranu a záchranu archeologického dědictví je proto třeba směřovat již do fáze 
zpracování studie proveditelnosti - jakékoliv prodlení totiž velmi výrazným způsobem zvyšuje riziko 
pozdějších časových a finančních ztrát. 

S ohledem na stav poznání řešeného územního celku je třeba zdůraznit, že zpracovaný 
přehled území s prokázaným či odůvodněně předpokládaným archeologickým dědictvím není ani tak 
odrazem skutečného rozložení antropogenních aktivit, jako spíše prozatímní archeologické 
činnosti v regionu a s jako takovým je s ním nutno pracovat.  
 
Vliv staveb, stavebních úprav, udržovacích prací a terénních úprav na archeologické dědictví 

Každá stavební či jiná obdobná činnost, která buď jakkoliv pozměňuje stávající vnější úroveň 
terénu (tj. mimo objekty) nebo je obdobným způsobem realizována uvnitř objektů (např. ve sklepích, 
ale i v zásypech podlah či kleneb), je spojena s faktickou likvidací archeologických terénních situací 
v místě zásahu, což ve svém dopadu znamená též likvidaci vzájemných vztahů mezi těmito terénními 
situacemi a zde se nacházejícími archeologickými nálezy movité povahy. 

Jakkoliv je v odůvodněných případech možné realizaci těchto činností akceptovat, bude třeba 
zajistit odpovídající dokumentaci všech odkrytých archeologických situací a záchranu movitých 
archeologických nálezů, a to prostřednictví záchranného archeologického výzkumu. 
 
Požadavky na ochranu archeologického dědictví v posuzovaném území: 

1. vzhledem k prokázané přítomnosti archeologického dědictví v území s archeologickými nálezy ve 
vymezeném regionu je nutné, aby v souladu s platnými právními předpisy vlastníci nemovitostí, 
respektive stavebníci tuto skutečnost zohlednili a to konkrétně tím, že ještě ve fázi záměru, nejpozději 
však ve fázi přípravy projektu zkontaktovali organizaci oprávněnou provádět na tomto území 
archeologické výzkumy (viz přiložený seznam), kde jim bude poskytnuta informace, do jaké míry se 
jimi zpracovaný záměr či připravovaný projekt dotkne archeologického dědictví a jakým způsobem lze 
jeho potencionálně negativní dopad na zmíněné archeologické dědictví minimalizovat. 

2. informace o kulturně historické hodnotě řešeného území, tedy informace o tom, že jde 
o „území s archeologickými nálezy“, které zahrnuje nemovité archeologické situace i movité 
nálezy indikující pravěké, středověké a novověké osídlení, a jako takové splňuje všechny 
podmínky pro to, aby mohlo být považováno za archeologické dědictví ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. 
m., a je rovněž chráněno dle platných právních předpisů, tj. zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších, je nutné zahrnout do textové i grafické části všech 
stupňů územně plánovací dokumentace, neboť tento fakt do značné míry limituje využití 
daného území. 

f 5) KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
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 Územním plánem je řešena koncepce technické infrastruktury, zákresy stávajících sítí TI jsou 
zakresleny v části Odůvodnění ÚP, resp. Koordinačním výkresu. Návrh pro doplnění koncepce 
technické infrastruktury je graficky vyjádřen prostřednictvím směrových os (bez vztahu k jednotlivým 
pozemkům, vyjma veřejně prospěšných staveb). Umístění vlastních sítí technické infrastruktury na 
konkrétní pozemky bude předmětem navazujících dokumentací. Podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, že v rámci koncepčního řešení nejsou vyloučeny 
změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace nových vč. souvisejících zařízení (vždy 
v souladu s podmínkami využití konkrétní plochy s rozdílným způsobem využití). 
 
f 5.1) Doprava  

Řešené území je obsluhováno silniční dopravou. 
 
Silniční doprava 

Silniční doprava má pro dostupnost a obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Přes řešené 
území jsou vedeny následující silnice II. a III. třídy: 

Silnice II. třídy 

II/368 Letovice - Křenov -  Moravská Třebová - Lanškroun; 
 
Silnice III. třídy 

III/36827 Městečko Trnávka - Křenov; 
 
Silnice II. třídy v řešeném území zabezpečuje dopravní obsluhu vlastní Dlouhé Loučky (silnice 

II/368 je urbanizační osou Dlouhé Loučky, okolo níž se rozvíjela zástavba, silnice slouží k přímému 
napojení jednotlivých objektů),  napojují se na ni místní i účelové komunikace obsluhující další objekty 
v zastavěném území. Silnice III/36827 vede pouze jihovýchodním cípem ř. ú. (směr Přední Arnoštov - 
Křenov) a pro dopravní obsluhu vlastní Dlouhé Loučky nemá prakticky žádný význam. 

Technický stav komunikace II. třídy v řešeném území je dobrý, je však nutno realizovat 
chodníky podél celého průtahu silnice obcí. Silnice je v majetku a správě Pardubického kraje, stejně 
jako silnice III. třídy procházející jihovýchodním cípem ř. ú. Další komunikace v území jsou místní, polní 
nebo účelové, z větší části bez finálního krytu. ÚP byly převzaty polní cesty dle PSZ KPÚ Dlouhá 
Loučka, které byly vymezeny jako Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS. Územním plánem je 
zohledněn zpracovaný pasport místních komunikací. Místní komunikace v zastavěném území jsou 
vymezeny ve funkci Plochy veřejných prostranství – PV. 

Na průtahu silnice II. třídy obcí a v úseku silnice III. třídy v jihovýchodním cípu ř. ú. ÚP se 
navrhuje v rámci oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky.  
 
Intenzity silniční dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování 
silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a 
místních komunikací. Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech 
a představují celoroční průměr (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, www.rsd.cz - v roce 2010). Jediná 
silnice III. třídy v ř.ú. nebyla zahrnuta do výsledku Sčítání 2010, její dopravní zátěž je nevýznamná. 

Tabulka intenzit provozu - celostátní sčítání dopravy rok 2010  

Číslo 
silnice 

Číslo 
úseku 

Vymezení úseku TV O M S  

II/368 5 - 2260 křížení I/35 a II/368 - Křenov po křížení s II/366 171 1124 11 1306 

TV -  těžká motorová vozidla a přívěsy  
O -    osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 
M -   jednostopá motorová vozidla  
S -   všechna motorová vozidla celkem 

Pozn.: Nákladní vozidla s přívěsy a tahače s návěsy jsou od  r. 2010 (na rozdíl od předchozích výsledků) počítány za jedno vozidlo. 

Místní komunikace 
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Pro místní dopravu je v ř. ú. využíván i průtah silnice II. třídy, na kterou navazuje síť místních 
komunikací různé délky a proměnlivých parametrů. Kromě nekvalitního povrchu na většině úseků většina 
těchto komunikací nesplňuje ani ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a svým stavem se 
spíše přibližují komunikacím účelovým, přestože jsou většinou v majetku obce. Územní plán přebírá 
místní cestní síť v souladu se zpracovaným pasportem místních komunikací. 

V rámci rozvojových lokalit (zastavitelných ploch i ploch přestavby) budou umisťovány komunikace 
pro vnitřní obsluhu území, a to v souladu s příslušnými předpisy a normami dle daného účelu, resp. 
prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit 
v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých lokalit (zejména těch nejrozsáhlejších). Vedení místních 
komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace a bude 
předmětem řešení navazujících dokumentací. 
 
Kategorizace silnic a funkční třídy 

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, červen 2000) jsou pro silnice v řešeném území stanoveny následující kategorie: 

             silnice II/368 . . . . . . . . . . . . . . . . . S 7,5/70 

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, červen 2000) není pro silnici III. třídy v řešeném území kategorie stanovena, s ohledem na 
její dopravní význam je uvažována kategorie minimální - S 7,5/50. Kategorie místních komunikací jsou 
v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Šířkové 
uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací nedostačující, je však dostačující 
provozu po nich uskutečňovanému.  

Stávající průtah silnice II. třídy je ve funkční skupině B (popř. C1), funkční skupina silnice III. 
třídy je dle ČSN 73 6110 ve skupině B až C; místní komunikace mají funkční skupinu C3 až D1. 
 
Doprava v klidu 

Parkování vozidel je uskutečňováno téměř výhradně na soukromých pozemcích a v profilu 
místních komunikací. Samostatné parkoviště v obci je realizováno před základní školou, řadové 
garáže se v ř. ú. nevyskytují. 

Územním plánem není nově samostatně navrženo žádné parkoviště, tato funkce je však přípustná 
v rámci ploch  jak stabilizovaných, tak i nově vymezených. Parkování pro potřeby návrhových obytných 
lokalit (Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV) bude vesměs řešeno uvnitř těchto 
zastavitelných ploch. 
Železniční doprava 

Řešeným územím neprochází železniční trať. 
Pěší doprava 

Pruh chodníku je Dlouhé Loučce zrealizován nesouvisle jednostranně při průtahu silnice II/368 
mezi kulturním domem a školou, jinak v obci zcela chybí. ÚP počítá s realizací chodníků podél celého 
průtahu silnice II. třídy obcí. Řešeným územím vedou také dvě značené turistické stezky trasované 
v jihovýchodním cípu ř. ú. z Předního Arnoštova do Křenova. Územní plánem jsou dále vymezeny 
jako silniční dopravní infrastruktura polní cesty převzaté z PSZ z pořízených KPÚ Dlouhé Loučky 
z roku 2013, které také vedle cyklotras mohou plnit funkci i neznačených tras turistických.  
 

Doprava nemotorová vč. cyklistické, cykloturistika, hippoturistika 

 Řešeným územím jsou vedeny tři  značené cyklotrasy, konkrétně cyklotrasa č. 4030 (Mor. 
Třebová - Dlouhá Loučka - Křenov) vedená převážně v tělese silnice II/368 a zajímavější cyklotrasa č. 
4147 (Mor. Třebová - Arnoštovské sedlo) vedoucí ze sousedního Ludvíkova (Městečko Trnávka) přes 
Slídový vrch (ř. ú.) a dále pak pod Arnoštovským vrchem směrem na značenou cyklostezku č. 104 
(Městečko Trnávka - Křenov - Svojanov - Jimramov - Kadov), která ř. ú. prochází pouze v jeho JV 
cípu. Územní plán počítá s doplněním sítě cyklotras po polních cestách, které jsou převzaty z PSZ 
(směr na Boršov a dále pak Dlouholoučskými stráněmi po Trnávském hřbetu ve směru Arnoštovský 
vrch - Kamenná - Slídový vrch a směrem na katastr sousedního Městečka Trnávky).  
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 Veřejná hromadná doprava osob  

Hromadná doprava osob je v řešeném území zajišťována po celý den linkovou autobusovou 
dopravou fi. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. V obci se nachází čtyři autobusové zastávky (horní, škola, 
obchod a samota), i přes značkou délku obce se jeví počet autobusových zastávek dostatečný. 
Obslužnost autobusovou dopravou v nejfrekventovanějších časech je na dostačující úrovni. 
 
 
Letecká doprava 

Letecká doprava v ř. ú. není zastoupena.  
 
Vodní doprava  

Vodní doprava není v zájmovém území provozována. 

Ochranná pásma  

 Všechna níže uvedená OP týkající se ř. ú. územní plán respektuje. 

Silnice 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Silniční ochranné pásmo slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné 
území obcí. Je v něm zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci 
nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

silnice II. a III. tříd   .......  15 m od osy vozovky 

Letecká doprava 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku a 
ochranném pásmu letiště s výškovým omezením staveb, obojí spojené s provozem letiště Staré 
Město. 

 

f 5.2) Zásobování vodou 

Vodovodní síť 

Zásobování obce pitnou vodou je zajištěno ze skupinového vodovodu Moravská Třebová. 
V Dlouhé Loučce je vybudovaný vodovod v majetku obce, ale provoz zajišťuje firma VHOS a.s., 
Moravská Třebová. Z místního zdroje pitné vody je tato čerpána do vodojemu Dlouhá Loučka o 
objemu 250 m3, ze kterého je poté obec zásobována gravitačně. Územním plánem není koncepce 
zásobování vodou měněna. Obec bude i nadále zásobována pitnou vodou prostřednictvím 
skupinového vodovodu Moravská Třebová. Plánovanou zástavbu v zastavěném území i v 
zastavitelných plochách v Dlouhé Loučce bude možno napojit na stávající vodovodní síť, která bude 
v případě potřeby modernizována a rozšířena novými řady a přípojkami. Bilance potřeb pitné vody pro 
Dlouhou Loučku vychází z odhadu potřeby výstavby max. 54 RD (49 RD na plochách Z1 – Z14 a P1 + 
5 RD v ZÚ) na období následných 20 let s průměrnou kapacitou 3 obyvatele na jeden RD při využití 
potřeb vody dle Přílohy č. 12 bod I. položka 3 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. I při 
uvažované 70% naplněnosti zastavitelných ploch obytnou výstavbou bude maximum denní 
nerovnoměrnosti dosahovat vypočtených 1,07 l.s-1, resp. hodnoty hodinové denní nerovnoměrnosti 
1,93 l.s-1, i tyto nově vypočtené kapacity skupinový vodovod zvládne.  

Kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. 
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Směrná bilance potřeb pitné vody při uvažované 70% zástavbě RD ploch Z1 – Z14  
a zahuštění ZÚ 

Potřeba pitné vody počet l.os-1.den-1 celkem jednotky 

trvale bydlící obyvatelé 525 100 52 500 l.den-1 

nárůst obyvatel 162 100 16 200 l.den-1 
Celkem 687 100 68 700 l.den-1 
 Qd  68,7 m3.den-1 

Přehled : Qp  0,79 l.s-1 
 kd  1,35  

 Qmax.  1,07 l.s-1 
 kh  1,80  
 Qhod.  1,93 l.s-1 
Souhrnné množství : Qrok*  25 075 m3  

Pozn:* bez  spotřebované vody za rok zemědělci 

 
Zdroje vody 

V ř. ú. se nachází dva zdroje pitné vody pro veřejné zásobování pitnou vodou - prameniště 
„Queck“ a štola „Wölfel“. Štola „Wölfel slouží pro zásobování skupinového vodovodu a prameniště 
„Queck“ je odstavené z důvodu nadlimitního množství dusičnanů. V JV cípu ř. ú. se nachází další 
zdroj pitné vody a v JZ části vlastní Dlouhé Loučky se nachází využívaný individuální zdroj  pitné 
vody. 

 
Ochranná pásma 

Ochranná pásma vodních zdrojů  

Prameniště mají stanoveno OP vodního zdroje 1. stupně. V JV cípu ř. ú. je stanoveno OP 2. 
stupně vodního zdroje. 
 
Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle 
zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana vodovodních 
řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3,  
jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu, a to: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně ..... 1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm.................. 2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen 
s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak 
vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se zejména o následující činnosti: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; 

b) vysazovat trvalé porosty; 
c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu; 
d) provádět terénní úpravy; 
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Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou 

Nouzové zásobování vodou obyvatel Dlouhé Loučky bude zabezpečeno z náhradního zdroje 
vody Petrůvka nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km východně od Dlouhé Loučky. Jestliže dojde  k 
přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu 
v cisternách.  

Nouzová potřeba vody dle směrnice č. 10/2001 Sb. MZe (15 l/os./den) pro obec Dlouhá 
Loučka v současnosti činí 7,87 m3.den-1, tj. 0,09 l.s-1. Užitková voda bude odebírána z domovních 
studní. 
Zásobování požární vodou  

Zásobování požární vodou je zajištěno prostřednictvím hydrantů na vodovodní síti. 

 
f 5.3) Kanalizace a čištění odpadních vod  

V Dlouhé Loučce je z minulých let vybudován krátký (asi 0,5 km dlouhý) úsek dešťové 
kanalizace z betonových trub DN 300. Dešťové vody jsou rovněž odváděny do Třebůvky soustavou 
příkopů. Splaškové odpadní vody od obyvatel jsou asi z poloviny odváděny do jímek k vyvážení nebo 
septiků a nebo po předčištění přímo do Třebůvky. 
 
Návrh řešení 

ÚP přebírá návrh odkanalizování dle PRVK Pk. V obci bude vybudována po levé straně 
Třebůvky splašková kanalizační stoka v délce přes 5 km, do níž budou gravitačně napojeny odpadní 
vody jednotlivých domů kanalizačními přípojkami z levé části obce (po směru toku Třebůvky). 
Pravobřežní část obce (ve směru toku Třebůvky) bude napojena také gravitačně, zde však bude nutné 
(dle konfigurace terénu) zbudovat na síti přečerpávací stanici splaškových vod. Splaškové odpadní 
vody z Dlouhé Loučky budou dále odvedeny do kanalizační sítě obce Útěchov a odtud budou vedeny 
ke zneškodnění na stávající čistírnu odpadních vod v Moravské Třebové. 

Do doby vybudování nové splaškové kanalizace se dále navrhuje ponechat stávající systém 
likvidace odpadních vod. U nových objektů budou zatím vybudovány domovní čistírny odpadních vod 
(s odtokem předčištěné odpadní vody do Třebůvky) nebo žump. Kaly budou vyváženy na okolní ČOV, 
likvidovány na okolních polnostech nebo kompostovány.  

Nakládání s dešťovými vodami je obecně při realizaci nové výstavby žádoucí vyřešit komplexně, 
ekologicky vhodně a vodohospodářsky únosně tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů. 
Dešťové vody u nově navržených lokalit budou v souladu se zákonem zneškodňovány na pozemcích 
jednotlivých vlastníků, a mohou být odváděny stávající dešťovou obecní kanalizací do přilehlých 
vodotečí pouze po předchozím zadržení, a to za předpokladu, že na základě geologického 
průzkumu bude prokázáno, že srážkové vody není možné zasakovat v místě – na pozemcích 
jednotlivých vlastníků 
 
Výpočet množství splaškových odpadních vod 

K 1. 1. 2014 bylo v Dlouhé Loučce evidováno dle ČSÚ 525 obyvatel. Během návrhového 
období (tj. do r. 2034) ÚP předpokládá, že se reálný počet trvale přítomných obyvatel zvýší maximálně 
na cca 687 obyvatel.  
 
A. Obyvatelstvo: Návrh 687 obyv. á 100 l.os-1.den-1        Qp = 25 075 m3.rok-1, 68 700 l.den-1 
B.   Občanská vybavenost: Návrh 687 obyv. á 5 l .os-1.den-1  Qp =   1 253 m3.rok-1,   3 435 l.den-1 
Předpokládaná průměrná denní produkce odpadních vod                72 135 l.den-1 
Předpokládaná roční produkce odpadních vod                        26 329 m3.rok-1 
Ochranná pásma kanalizace 

K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vymezují ochranná pásma kanalizačních stok. 
Jejich vymezení i rozsah povolených činností je shodný pro kanalizaci i vodovod (viz výše). 
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f 5.4) Zásobování elektrickou energií 
 

Provozovatelem elektrické sítě na řešeném území je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 
874/8, Provozní správa ČEZ Distribuční služby s.r.o.  
 
Způsob napájení - primérní rozvod VN 35 kV, nadřazená elektrická síť 

Území Dlouhé Loučky je napájeno elektrickou energií z nadřazené přenosové soustavy 
vrchním primérním rozvodným systémem VN 22 kV č. 246. Z této kmenové linky je vrchními 
odbočkami přivedeno VN do trafostanic a z nich je zásobeno el. energií celé ř. ú. 

Od Zadního Arnoštova prochází jižním cípem ř. ú. stávající VVN 110 kV č. 1147, které 
obchází areál ZEMOS Křenov v Dlouhé Loučce a dále pokračuje (západně vlastní Dlouhé Loučky) 
směrem na Útěchov.  
 
 
Transformace VN/NN 

K transformaci VN/NN slouží v obci transformační stanice (TS) v majetku ČEZ Distribuce, 
další trafostanice je soukromá.  

Přehled TS - Distribuce civilní - jsou tam 4 TS je v samotné obci a 1 TS u vodárny v JV cípu ř. ú.  

číslo TS název distribuční TS stávající výkon v kVA 
SY 0338 Dlouhá Loučka - obec I. 250 
SY 0339 Dlouhá Loučka - obec II. 160 
SY 0340 Dlouhá Loučka - u ČSSS 160 
SY 0985 Dlouhá Loučka - vodárna 250 
SY 1131 Dlouhá Loučka - střed 250 

instalovaný výkon distribuce celkem v kVA:                                                       1070 

Dále je na jižním okraji zastavěného území soukromá trafostanice, která slouží pro zásobování 
zemědělského areálu. 

Stávající zatížení distribuce 

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, 
je maximální příkon v řešeném území stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN. 
Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanic ČEZ Distribuce, a.s.: 0,75 při cos fí = 0,9 

 Pp = 1070 x 0,7 x 0,9  = 674 kW 

Rozvod NN 1kV 

Rozvod NN 1kV je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, 
TN - C, vrchním vedením a kabelovými rozvody. 
Nová výstavba  

 Návrh řeší v návrhovém období (kromě jiného) i výstavbu rodinných domů. Obec není 
plynofikována. Počet bytových jednotek u jednotlivých lokalit je následující: 
 
- lokalita Z1              3 RD 
- lokalita Z2              2 RD 
- lokalita Z3                  4 RD 
- lokalita Z5                  7 RD 
- lokalita Z7                                3 RD 
- lokalita Z8                1 RD 
- lokalita Z9              3 RD 
- lokalita Z10              2 RD 
- lokalita Z11                  4 RD 
- lokalita Z12                  1 RD 
- lokalita Z13                              3 RD 
- lokalita P1              16 RD 

       -----------------------------------------------                          
          celkem 49 rodinných domů 
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Výroba 

            Požadavek na výrazné zvýšení příkonu pro stávající plochy zemědělské výroby a pro  
zastavitelné plochy zemědělské malovýroby se nepředpokládá, v případě potřeby dojde k přezbrojení 
stávajících trafostanic. 
 

Občanská vybavenost 

            Požadavek na zvýšení příkonu pro stávající plochy občanské vybavenosti v Dlouhé Loučce se 
nepředpokládá, ÚP navržená zastavitelná plocha OV souvisí s rozšířením areálu fotbalového hřiště – 
v případě potřeby dojde k přezbrojení TS. 
 

Požadovaný příkon a jeho zajištění 

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. V Dlouhé 
Loučce je počítáno s elektrickým vytápěním asi u 10 % nových rodinných domů, zbytek nových RD 
bude vytápěn individuálně (dřevo, pelety, uhlí, topné oleje, PB apod.) 
 
Distribuce 

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro 
navrhovanou zástavbu. 

Stávající zástavba 

Roční trend růstu příkonu je uvažován cca 2% ročně (k = 1,4 pro návrhové období 20 let) 
   stávající příkon : P1= 674 kW 
   příkon v r. 2034 : P2= k x P1= 1,4 x 674 = 944 kW 

Navrhovaná zástavba 
 Rodinné domy          6 RD el. vytápěné kat.     C1            P3=   6 x (6 + 4/101/2)       = 38 kW 
                  48 RD pevná paliva           B1            P4= 48 x (1,6 + 6,4/831/2) =     109 kW 
   Celkem navržené RD              P5= P3+ P4  = 6 + 48        =     147 kW 
                     
                                Celkem distribuce v r. 2034: P6= P2+P5 = 944 + 147  = 1 091 kW 

Zajištění výhledového výkonu : 

 Způsob napájení obce zůstane nezměněn, tzn. stávajícím vrchním a kabelovým systémem o 
napětí 22 kV. 

Transformace VN/NN 

 Výhledový požadovaný příkon 1091 kW pro distribuci bude zajištěn přezbrojením stávajících 
trafostanic (nový rozvaděč, větší transformátor apod.), popř. výstavbou nových TS.  

 

Sekundární rozvod NN 1kV 

Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230 V, AC, 
TN-C kabelovými rozvody a vrchním vedením. 

ÚP respektuje stávající i výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie, včetně jejich OP. 

Ochranná pásma  

Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení (dle zákona č. 458/2000 Sb.). 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany:  

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000  po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
Vrchní primerní vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodičů. 
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Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 
Vrchní primerní vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 25 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

 

Pro zařízení vybudovaná po 1. 1. 2000 platí ochranná pásma: 

U napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: - vodiče bez izolace - 7 m od krajního vodiče na obě strany; 
            - vodiče se základní izolací - 2 m;  
                       - závěsná kabelová vedení - 1 m;  
U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - vodiče bez izolace - 12 m;  
             - vodiče se základní izolací - 5 m; 
U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - 15 m; 
U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - 20 m; 
U napětí nad 400 kV - 30 m; 
U závěsného kabelového vedení 110 kV - 2 m; 
U zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence -1 m;  

Podzemní vedení všech druhů do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky - 
ochranné pásmo 1 m po obou stranách, nad 110 kV ochranné pásmo 3 m po obou stranách. 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti. U venkovních elektrických stanic a stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m 
od oplocení či vnějšího límce obvodového zdiva; 
U stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem do 52 kV - 7 m od  

vnější hrany půdorysu ve všech směrech; 
U kompaktních a zděných elektrických stanic do 52 kV - 2 m od vnějšího pláště; 
U vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění; 

OP výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo 
na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva;  

  

f 5.5) Telekomunikace a radiokomunikace 

V obci byla provedena v 90. letech minulého století celoplošná kabelizace telefonní sítě, jejímž 
nynějším provozovatelem je Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Stav sítě je dobrý. Koncepce 
telekomunikačních zařízení v řešeném území se nemění. ÚP respektuje stávající trasy 
telekomunikačních zařízení a vedení (vyznačeno v koordinačním výkrese Odůvodnění ÚP) a jejich 
příslušná ochranná pásma.  
 

Ochranná pásma 

K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno před jakoukoliv stavební 
činností si vyžádat  stanovisko technické dokumentace Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Při 
navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení“. Je nutno respektovat stávající radiokomunikační a telekomunikačních 
zařízení, vedení a příslušná ochranná pásma, včetně tras radiových směrových (radioreléových) 
spojů. Ochranné pásmo telekomunikačního kabelového podzemního vedení je 1,5 m na každou 
stranu od krajního kabelu. 

 Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku 
související s provozem letiště Staré Město. 
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f 5.6) Zásobování plynem a teplem  

V obci Dlouhá Loučka se nenacházejí plynárenská zařízení. Územním plánem je umožněna 
v souladu se schváleným zadáním plynofikace obce, ačkoliv se s její realizací v současnosti nepočítá. 

Vytápění stávajících objektů i zástavby v navrhovaných lokalitách bude řešeno individuálně. 
Při individuálním vytápění je žádoucí přitom preferovat environmentálně šetrné způsoby vytápění 
(elektrovytápění - nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan - butan, dřevo, biomasa, 
pasivní i aktivní využití sluneční energie apod.). Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším 
obsahem síry a nespalitelných látek, které při spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry. 

 Souběžně s uvedenými hlavními způsoby získávání energie pro vytápění je, zejména u 
objektů v kompaktní zástavbě, doporučeno využívat pro předehřev teplé užitkové vody i další vhodné 
alternativní zdroje energie - např. sluneční energii (pomocí termosolárních kolektorů umístěných 
vhodně na objektech bez negativního dopadu na tvářnost obce a krajinný ráz). 
 
 
f 5.7) Nakládání s odpady 

Svoz komunálního odpadu na řízenou skládku zajišťuje pro obec oprávněná organizace. V 
obci se provádí separovaný sběr bílého a barevného skla, papíru a plastů. Sběr železného šrotu se 
provádí podle potřeby v průběhu roku. Nebezpečný odpad se shromažďuje 2x za rok na vymezených 
místech.  

V ÚP je navrženo doplnění koncepce nakládání s odpady návrhem sběrného místa za 
budovou kulturního domu a plochy pro kompostování biologického odpadu umožněním její realizace 
v rámci ploch pro výrobu a skladování. Na ř. ú. nebude založena žádná skládka, bodové staré 
ekologické zátěže (divoké skládky) je žádoucí postupně rekultivovat. Dočasné shromažďování 
tříděného komunálního odpadu na sběrných místech je za stanovených podmínek funkčně umožněno 
ve vhodných stabilizovaných plochách (zejména veřejných prostranstvích) v rámci technické 
infrastruktury pro obsluhu řešeného území (kap. 6).  

 
 
 

f 6)  KONCEPCE ÚP VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM 
        (CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH    
        SUROVIN, OCHRANA PŘED POVODNĚMI)  
 

f 6.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, jiná rizika 

V řešeném území je evidována plocha aktivního sesuvu v JV části krajiny č. 4414 a dvě 
poddolovaná území v oblasti Hřebečovského hřbetu. Dle mapy radonového rizika se řešené území 
nachází převážně v kategorii se středním radonovým indexem geologického podloží. Pro účely 
posouzení radonového rizika v konkrétní lokalitě (např. při stavbě domu atd.) je třeba vždy vycházet 
z výsledků měření radonu v podloží na daném místě. V řešeném území nejsou evidována ložiska 
nerostných surovin, CHLÚ či dobývací prostory. 

 
f 6.2) Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Zóny havarijního plánování   

V řešeném  území je Havarijním plánem Pardubického kraje vymezena zóna havarijního 
plánování. Jedná se o zónu HP pro přepravu chlóru a propan - butanu na pozemních komunikacích  I. 
a II. třídy (v Dlouhé Loučce silnice II/368) o pásmu 200 m na každou stranu komunikace - vymezeno 
v grafické části odůvodnění ÚP. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

V obci nebyl zřízen žádný stálý úkryt pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události. 
Pro tento účel je možno využít improvizované úkryty, většinou sklepní prostory stávající zástavby. Pro 
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ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je v širším okolí ř. ú. možno využít  improvizované 
úkryty, jejichž seznam je veden obcí s rozšířenou působností (tj. městem Moravská Třebová). 
V řešeném území se nenachází žádné stálé tlakově odolné úkryty, pro ukrytí obyvatelstva je možno 
využít improvizované úkryty, především sklepy. 

Evakuace a nouzové ubytování obyvatelstva   

Jako shromaždiště obyvatel v případě mimořádné události budou sloužit místa určená krizovým 
štábem. K těmto účelům je vhodné zejména veřejné prostranství u kulturního domu nebo před obecním 
úřadem v centru obce. 

Obyvatele postižené mimořádnou událostí je možno přechodně ubytovat v místní mateřské a  
základní škole.  

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Zástupce centrální požární stanice Svitavy může rozhodovat o užití a rozmístění materiálu 
civilní ochrany a humanitární pomoci, kdy tento materiál je umístěn přímo na CPS územního odboru 
Svitavy. 

Územní odbor Svitavy má dva typy souprav materiálu nouzového přežití a těmi jsou Souprava 
materiálu k okamžitému použití a Souprava materiálu k následnému použití. Souprava materiálu k 
okamžitému přežití je uložena na požární stanici Moravská Třebová a požární stanici Svitavy. 
Souprava obsahuje nejnutnější vybavení minimálně pro 20 osob. Její použití se předpokládá zpravidla 
po vyhlášení prvního nebo druhého stupně poplachu stanoveného Poplachovým plánem 
Pardubického kraje. 

Souprava materiálu k následnému přežití je umístěna na centrální požární stanici Svitavy 
(sklad Olbrachtova 37). Souprava obsahuje další vhodný materiál pro nouzové přežití minimálně 50 
osob. 

Její použití se předpokládá po vyhlášení druhého a vyššího stupně poplachu stanoveného 
Poplachovým plánem Pardubického kraje. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území, v němž se 
objekty či plochy vhodné pro dlouhodobější uskladnění těchto látek (vč. kontaminovaných) nenacházejí.  

Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

V  případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích 
pracích budou podílet právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události 
(dle výpisu z Havarijního plánu Pardubického kraje). Nejbližší stanice profesionálního HZS je 
v Moravské Třebové, přímo v ř. ú. působí SDH Dlouhá Loučka s vlastní hasičskou zbrojnicí.  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou - viz kap. f 5.2). Pro zásobování elektrickou energií 
bude využit mobilní náhradní zdroj energie, který bude napojen na určené budovy (OÚ, MŠ, ZŠ).   
 
Požární ochrana 

Zásobování požární vodou viz kap. f 5.2). V obci působí SDH Dlouhá Loučka, hasičská 
zbrojnice se nachází v centru obce a je zahrnuta do ploch občanského vybavení veřejného 
charakteru. 
 
Ochrana před povodněmi (viz kap. f 3), část Záplavové území, protipovodňová ochrana a návrhy  
opatření na tocích + kap. 5.3 textové části ÚP Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační 
opatření  

Obrana státu, další specifické požadavky 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů Polička (OP RLP) - 
letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103, pasport č. 79/2014), které je nutno 
respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
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Řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany – vzdušném prostoru pro 
létání v malých a přízemních výškách (ÚAP – jev 102, pasport č. 78/2014), který je nutno 
respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 

 

f 7)  PŘEHLED LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, JEJICHŽ OCHRANA JE ZAJIŠŤOVÁNA      
         PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBO ROZHODNUTÍMI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ,   
         OBSAŽENÝCH V PŘEDCHOZÍCH KAPITOLÁCH 

Ochrana památek (viz kap. g 2) 
- kulturní památky uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR;  

Ochrana archeologického dědictví (viz kap. g 2) 

- řešené území je v celém svém rozsahu územím s archeologickými nálezy;  

Ochrana přírody a krajiny (viz kap. g 2) 

- významné krajinné prvky dle § 3 zákona o ochraně přírody; 
- evropsky významná lokalita Hřebečovský hřbet včetně 50 m OP; 
- přírodní rezervace Rohová včetně OP; 
- přírodní rezervace Dlouholoučské stráně včetně OP; 
- lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů; 

Ochrana zemědělské půdy a lesa (viz kap. h) 

- zemědělské půdy s BPEJ I. a II.  třídy ochrany; 
- pásmo 50 m od hranice lesa, ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa; 

Ochrana vod a vodních zdrojů (viz kap. g 2 + kap. g 3.2) 
- nezastavitelný šestimetrový pás podél Hřebečovského a Dlouholoučského potoka; 
- nezastavitelný osmimetrový pás podél Třebůvky; 
- ochranná pásma vodních zdrojů;  
- stanovené záplavové území včetně aktivní záplavové zóny Třebůvky; 

Ochranná pásma dopravní infrastruktury (viz kap. 3.3.1) 
- ochranné pásmo silnic II. a III. třídy; 
- ochranné pásmo letiště; 

Ochranná pásma technické infrastruktury (viz kap. g 3.2 - g 3.7)  
- ochranná pásma vodovodů a kanalizačních stok; 
- ochranná pásma elektrorozvodů a elektrických zařízení; 
- ochranná pásma telekomunikačních zařízení; 
- ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku; 

Jiná pásma nebo území 
- ochranné pásmo přehledových systémů Polička; 
- vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách;  
- aktivní sesuvné území; 
- poddolované území; 

 
 

g)  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno projektantem v souladu se zák. č. 
183/2006 Sb. na základě mapy katastru nemovitostí s upřesněním podle průzkumu v terénu a 
aktualizací v době finalizace návrhu ÚP k datu 30. 6. 2014. Hranice zastavěného území je zakreslena 
v grafické části dokumentace ÚP (Hlavní výkres, Výkres základního členění) a Odůvodnění ÚP. 
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Plochy s funkcí obytnou 

Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území. Plochy 
s převládající funkcí bydlení a plochy související byly zařazeny do ploch bydlení venkovského 
charakteru. Lze konstatovat, že zástavba obce je charakterizovaná rozvolněnou zástavbou. To 
znamená, že původní zemědělské usedlosti byly obklopeny rozsáhlejšími zahradami, které k nim 
náležely. Zahušťování zástavby je v obci možné pouze za předpokladu, kdy bude tento 
charakteristický rys urbanistické struktury obce respektován. Realizace novostaveb mezi stávajícími 
objekty je možná pouze v přiměřeném rozsahu, není žádoucí v rámci zastavěného území umisťovat 
rodinné domy příměstského charakteru s minimální rozlohou zahrad. Využití rozsáhlých zahrad  je pro 
umisťování nových rodinných domů problematické rovněž z hlediska nepříznivých terénních poměrů. 
Po zhodnocení výše uvedených požadavků na respektování urbanistické struktury obce a zhodnocení 
prostorových možností pro umisťování nových obytných objektů v zastavěném území lze konstatovat, 
že v rámci zastavěného území existuje rezerva pro umístění cca 5 RD.  

V rámci původních ploch bydlení, tedy venkovské zástavby s hospodářským zázemím a 
rozsáhlejšími pozemky nebyla v minulosti  pro realizaci zástavby prakticky žádná plošná rezerva a to 
z několika důvodů - přítomnost rozsáhlé PR Dlouholoučské stráně omezující zastavitelnost ploch 
v okolí ZÚ od východu, aktivní záplavová zóna Třebůvky limitující zastavitelnost v ZÚ nebo 
v prolukách a dále pak i nepřehledná vlastnická struktura pozemků v Dlouhé Loučce. Nový ÚP při 
vymezování ploch přestavby a ploch zastavitelných vychází z předchozí ÚPD a schválených KPÚ. 

S ohledem na nutnost účelného využití zastavěného území je pro bydlení vymezena plocha 
přestavby P1 na ploše nefungujícího areálu zemědělské výroby v centru obce.  

Pro zástavbu byly přednostně vymezeny zastavitelné plochy v prolukách stávající zástavby, 
následně byly vytipovány plochy, které jsou bezproblémově dopravně obsloužitelné, nenarušují 
celistvé plochy zemědělsky obhospodařovaných pozemků a nejsou v konfliktu s limity využití území. 
Z důvodu nutnosti zajištění optimální intenzity zástavby byl stanoven limit minimální velikosti pozemku 
pro realizaci RD na 1500 m2. 

Odhad kapacity pro realizaci RD v rámci zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Číslo lokality, poloha Velikost lokality (ha) Uvažovaný počet RD* 
Z1 0,67 3 
Z2 0,57 2 
Z3 0,84 4 
Z5 1,63 7 
Z7 0,70 3 
Z8 0,23 1 
Z9 0,68 3 

Z10 0,56 2 
Z11 0,99 4 
Z12 0,20 1 
Z13 0,56 3 
P1 2,31 10 + 6 bytových jednotek 

Celkem  49 

V rámci zastavitelných ploch je počítáno s průměrnou rozlohou plochy pro realizaci RD 2000 m2, 
neboť minimální rozloha je stanovena na 1500 m2. 15% zastavitelné plochy je uvažováno pro jiné funkce 
- dopravní obsluha, veřejná prostranství a zeleň apod. a další stavby a zařízení dle přípustného využití. 
U plochy přestavby P1 je uvažována rozloha 1000 m2  pro realizaci veřejných prostranství a 10% plochy 
pro jiné funkce dle přípustného využití a dále možnost realizace max. 2 bytových domů o 6 bytových 
jednotkách. 

V rámci zastavitelných ploch a ploch přestavby je tedy možno realizovat cca 50 RD, v rámci 
zastavěného území existuje rezerva pro realizaci cca 5 rodinných domů. 

Časová řada vývoje počtu obyvatel signalizuje postupný úbytek obyvatel. Jedním z úkolů 
územního plánu je připravit podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, ev. jeho nárůst. Zastavitelné 
plochy jsou vymezeny úměrně vůči této snaze, neboť je nutno nabídnout širší sortiment pozemků 
z hlediska vlastnických vztahů. Dále je nutno brát v úvahu, že využití plochy přestavby P1 se bude 
odehrávat v delším časovém období s ohledem na časovou a finanční náročnost přípravy plochy pro 
realizaci objektů pro bydlení - dořešení vlastnických vztahů ke stavbám a pozemkům, asanace území 
včetně ekologických zátěží, projektová příprava a zasíťování území atd. 

Plochy zemědělské malovýroby 
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Zastavitelné plochy zemědělské malovýroby (Z4 a Z6) jsou řešením ÚP vymezeny z důvodu 
rozvoje tohoto v území tradičního druhu podnikatelských aktivit. Zastavitelná plocha většího rozsahu 
navazuje na stávající areály zemědělské malovýroby a výroby. 

Plochy drobné výroby 

Samostatná zastavitelná plocha  drobné výroby je řešením ÚP vymezena z důvodu rozvoje 
tohoto druhu podnikatelských aktivit na základě konkrétního záměru. 

 

 

h)  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

h 1) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Struktura využití zemědělských pozemků 

Zemědělský půdní fond je zastoupen na 957 ha (tj. na 54 % plochy ř. ú.), z  toho orná půda zabírá 
732 ha (41 %),  trvalé travní porosty 204 ha (více jak 11 %) a zahrady 20 ha (více jak 1 %).  

 
Druhy pozemků (údaje ke 1. 1. 2013) 

Celková výměra pozemků (ha) 1758

Orná půda (ha) 732

Chmelnice (ha) 0

Vinice (ha) 0

Zahrady (ha) 20

Ovocné sady (ha) 1

Trvalé travní porosty (ha) 204

Zemědělská půda celkem (ha) 957

Lesní půda (ha) 690 

Vodní plochy (ha) 14

Zastavěné plochy (ha) 11

Ostatní plochy (ha) 91

 

 

Pedologické poměry, půdní eroze   

Z pedologického hlediska jsou na území Dlouhé Loučky dominujícím půdním typem hnědé 
půdy, tzv. kambizemě (hluboké, písčitohlinité, hlinitopísčité až hlinité na opukách, permu a 
krystaliniku) a na hlinitých překryvech gleje a pseudogleje. Na jílovitých sedimentech jsou to 
pararendziny a v blízkosti vodotečí jsou zastoupeny zase aluviální půdy. Kambizemě se vyskytují v 
mírném humidním klimatickém pásmu, a to především pod listnatými lesy. Vyznačují se kambickým 
hnědým metamorfovaným horizontem bez jílových povlaků. Kambizemě jsou převážně hluboké až 
velmi hluboké půdy a v jejich vlastnostech se odráží vliv půdotvorného substrátu a nadmořské výšky. 
Glej (pseudoglej) je půdní typ vznikající pod trvalým vlivem zvýšené hladiny podzemní vody. Ve větší 
části profilu (pseudo)gleje převládají redukční podmínky a v důsledku toho jsou redukovány zejména 
sloučeniny železa. Rozklad organických látek je zde nedokonalý a půdy jsou náchylné k rašelinění. 
Aluviální půdy zase vznikaly v nivách vodních toků z nivních uloženin nanesených při opakovaných 
záplavách, vlastnosti aluviální půdy závisí na povaze usazených materiálů a vlivu podzemní vody. 
Svým charakterem jsou aluviálním půdám částečně podobné půdy koluviální, které vznikají z 
materiálu usazeného na úpatí svahů.   

Zemědělské půdy na celém správním území obce patří z hlediska  vodní eroze mezi „půdy 
náchylné“, dlouhodobý průměrný smyv půdy se zde pohybuje v rozmezí 1,1 - 20 t.ha-1.rok-1. Podle 
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erozní ohroženosti půd vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GEAC je ř. ú. hodnoceno jako „mírně 
erozně ohrožené půdy“. Z hlediska potenciální ohroženosti větrnou erozí jde o „půdy náchylné“. 
Stanovení protierozních opatření je obecně žádoucí v rámci prvků ÚSES, interakčních prvků nebo při 
revitalizaci vodních toků. 

Řešené území je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o 
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 

Ochrana ZPF, Bonitované půdně ekologické jednotky  

V řešeném území se vyskytují bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) I. - V. třídy 
ochrany ZPF:  

 

Třída ochrany Zastoupení BPEJ  

I. 73011 
II. 74600, 71210, 71200 
III. 73044, 74610, 73014, 73104, 73111, 74702, 74700, 74710 
IV. 73144, 74613 
V. 74742, 74713, 72554, 76811, 74168, 72544, 74189, 73151, 74752, 73144, 

73141, 73044 

 

Zemědělská prvovýroba 

Na zemědělských pozemcích v řešeném území hospodaří zemědělská organizace ZEMOS 
Křenov, s.r.o.,Pavlík s.r.o., Agro Kunčina a.s. a několik soukromě hospodařících zemědělců. 

 

Meliorace, pozemkové úpravy 

V ř. ú. byly v minulosti vybudovány stavby pro odvodnění zemědělské půdy (meliorace) 
zejména. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dlouhá Loučka jsou územním plánem plně 
respektovány převzetím prvků PSZ. 

 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Územní plán vymezuje a zpřesňuje prvky systému ekologické stability, které jsou zde  
lokálního a nadregionálního charakteru, přičemž vychází z PSZ KPÚ Dlouhá Loučka včetně vymezení 
ploch interakčních prků a převzetí vodohospodářských a protierozních opatření (podrobnější popis viz 
kap. f 3) Odůvodnění). 

  

 
Zemědělské účelové komunikace 

Systém polních cest je do řešení ÚP převzat z PSZ KPÚ Dlouhá Loučka z roku 2013 a 
vymezení rozvojových ploch respektuje potřeby obhospodařování ploch ZPF.  

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu - plochy přestavby 

 

Č
ís

lo
 

lo
ka

lit
y 

Návrh funkčního 
využití lokality 

celková 
výměra 

lokality (ha) 

Výměra zemědělské půdy
Výměra nezeměděl-
ských pozemků (ha) BPEJ

Třída 
ochrany 

dílčí  
výměra 

(ha) 

Druh 
pozemku 

P1 Bydlení venkovské 2,31     2,31 
P2 Lehká výroba 0,76     0,76 
P3 Drobná výroba 0,31     0,31 
∑  3,38 3,38
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Přehled odnětí zemědělského půdního fondu - zastavitelné plochy 

Přehled odnětí zemědělského půdního fondu - plochy změn v krajině 

Č
ís

lo
 

lo
ka

lit
y 

Návrh funkčního 
využití lokality 

celková 
výměra 

lokality (ha) 

Výměra zemědělské půdy
Výměra nezeměděl-
ských pozemků (ha) BPEJ

Třída 
ochrany 

dílčí  
výměra 

(ha) 

Druh 
pozemku 

K1 Les 4,02 73014 III. 4,02 orná  
K2 Les 3,09 73114 IV. 3,09 t.t.p.  
∑  7,11 7,11

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení  

Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území. Plochy 
s převládající funkcí bydlení a plochy související byly zařazeny do ploch bydlení venkovského 
charakteru. Lze konstatovat, že zástavba obce je charakterizovaná rozvolněnou zástavbou. To 
znamená, že původní zemědělské usedlosti byly obklopeny rozsáhlejšími zahradami, které k nim 
náležely. Zahušťování zástavby je v obci možné pouze za předpokladu, kdy bude tento 
charakteristický rys urbanistické struktury obce respektován. Realizace novostaveb mezi stávajícími 
objekty je možná pouze v přiměřeném rozsahu, není žádoucí v rámci zastavěného území umisťovat 
rodinné domy příměstského charakteru s minimální rozlohou zahrad. Využití rozsáhlých zahrad  je pro 
umisťování nových rodinných domů problematické rovněž z hlediska nepříznivých terénních poměrů. 
Po zhodnocení výše uvedených požadavků na respektování urbanistické struktury obce a zhodnocení 
prostorových možností pro umisťování nových obytných objektů v zastavěném území lze konstatovat, 
že v rámci zastavěného území existuje rezerva pro umístění cca 5 RD.  

V rámci původních ploch bydlení, tedy venkovské zástavby s hospodářským zázemím a 
rozsáhlejšími pozemky nebyla v minulosti  pro realizaci zástavby prakticky žádná plošná rezerva a to 

Č
ís

lo
 

lo
ka

lit
y 

Návrh funkčního 
využití lokality 

celková 
výměra 

lokality (ha) 

Výměra zemědělské půdy
Výměra nezeměděl-
ských pozemků (ha)BPEJ

Třída 
ochrany 

dílčí  
výměra 

(ha) 

Druh 
pozemku 

Z1 Bydlení venkovské 0,67 74713 V. 0,67 orná  
Z2 Bydlení venkovské 0,57 74713 V. 0,57 orná  
Z3 Bydlení venkovské 0,84 74713 I. 0,76 orná, t.t.p. 0,08 

Z4 
Zemědělská 
malovýroba 

2,37 74710 III. 1,06  orná, t.t.p. 0,01 

   74700 III. 0,45   
   74713 V. 0,85   

Z5 Bydlení venkovské 1,63 73011 I. 1,63 t.t.p.  

Z6 
Zemědělská 
malovýroba  

0,69 73151 V. 0,56 t.t.p.  

   74168 V. 0,13   
Z7 Bydlení venkovské 0,70 74168 V. 0,62 t.t.p. 0,04 

   76811 V. 0,04   
Z8 Bydlení venkovské 0,23 74168 V. 0,20 t.t.p. 0,03 
Z9 Bydlení venkovské 0,68 73011 I. 0,45 t.t.p. 0,23 

Z10 Bydlení venkovské 0,56 73011 I. 0,56 orná, t.t.p.  
Z11 Bydlení venkovské 0,99 76811 V. 0,40 zahrada, t.t.p. 0,05 

   72544 V. 0,51   
   74168 V. 0,03   

Z12 Bydlení venkovské 0,20 74610 III. 0,20 t.t.p.  

Z13 Bydlení venkovské 0,56 76811 V. 0,19 
zahrada, orná, 

t.t.p. 
 

   72544 V. 0,34   
   74168 V. 0,03   

Z14 Bydlení venkovské 0,17 74168 V. 0,17 zahrada  
Z15 Výroba drobná 1,62 73111 III. 1,41 t.t.p. 0,21 
Z16 Sport 0,78 76811 V. 0,78 t.t.p.  
Z17 Veřejná zeleň 0,36 73011 I. 0,36 t.t.p.  
∑  13,62 12,97 0,65
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z několika důvodů - přítomnost rozsáhlé PR Dlouholoučské stráně omezující zastavitelnost ploch 
v okolí ZÚ od východu, aktivní záplavová zóna Třebůvky limitující zastavitelnost v ZÚ nebo 
v prolukách a dále pak i nepřehledná vlastnická struktura pozemků v Dlouhé Loučce. Nový ÚP při 
vymezování ploch přestavby a ploch zastavitelných vychází z předchozí ÚPD a schválených KPÚ. 

S ohledem na nutnost účelného využití zastavěného území je pro bydlení vymezena plocha 
přestavby P1 na ploše nefungujícího areálu zemědělské výroby v centru obce.  

Pro zástavbu byly přednostně vymezeny zastavitelné plochy v prolukách stávající zástavby, 
následně byly vytipovány plochy, které jsou bezproblémově dopravně obsloužitelné, nenarušují 
celistvé plochy zemědělsky obhospodařovaných pozemků a nejsou v konfliktu s limity využití území. 
Z důvodu nutnosti zajištění optimální intenzity zástavby byl stanoven limit minimální velikosti pozemku 
pro realizaci RD na 1500 m2. 

V rámci zastavitelných plocha ploch přestavby je tedy možno realizovat cca 50 RD, v rámci 
zastavěného území existuje rezerva pro realizaci cca 5 rodinných domů. 

S ohledem na ochranu ZPF byly zastavitelné plochy vymezeny přednostně do proluk 
zastavěného území (Z2, Z3, Z10, Z11, Z13, Z14). Dále byly vymezeny na pozemcích, které jsou 
s ohledem na konfiguraci terénu pro zemědělské obhospodařování nevhodné (Z6, Z7, Z8, Z9, Z12, 
Z15, Z16, Z17), či na zastavěné území vhodně navazují, jsou územně jasně vymezeny a nenarušují 
obhospodařování rozsáhlých zemědělských honů (Z1, Z4, Z5). Převážná většina zastavitelných ploch 
je vymezena na půdách horší kvality. Na půdách I. třídy ochrany jsou vymezeny následující plochy: 

Z3 - jedná se o územně jednoznačně vymezenou proluku obklopenou zástavbou; 
Z5 - jedná se  prostorově jednoznačně vymezenou lokalitu mezi zástavbou a polními cestami 

na mírně svažitém pozemku; 
Z9 - zemědělsky nevyužívaná plocha se zastoupením krajinné zeleně na svažitém pozemku; 
Z10 - proluka v zástavbě na svažitém pozemku; 

 

Lze konstatovat, že naprostá většina zastavitelných ploch vyplňuje volné plochy mezi 
zastavěným územím, je územně jasně ohraničena a nachází se na svažitých pozemcích nevhodných 
k zemědělskému využívání. Zastavitelné plochy ucelují sídelní útvar do kompaktní podoby bez 
nepřijatelných průniků do volné krajiny při respektování limitů využití území. 

Návrh zalesnění v rámci zastavitelných ploch je převzat ze schválených  KPÚ, jedná se o 
návrh protierozního opatření na svažitých pozemcích. 

  

h 2) POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Plochy PUPFL se v řešeném území vyskytují souvisle především v JZ až SZ ř. ú. jako lesní 
komplex Hřebečovský hřbet a dále pak SV až JV ř. ú. jako lesní komplex Kamenná, mimo to se menší 
enklávy lesních porostů nacházejí též uprostřed zemědělsky využívaných ploch. Lesy v ř. ú. zabírají 
celých 690 ha, tzn. něco málo přes 39 % z celkové výměry ř. ú. Zdejší smíšené lesy spadají do Přírodní 
lesní oblasti č. PLO 31 - Českomoravské mezihoří. Českomoravské mezihoří je charakterizováno 
poněkud nesouvislou, dosti pestrou přírodní skladbou, která sestává ze zvlněných plošin, širokých hřbetů, 
kotlin, říčních údolí i izolovaných kopců. Převážně pahorkatinnou část PLO zasahuje lesní vegetační 
stupeň dubobukový (30,7 %) a část vrchovinnou LVS bukový (46,0 %)., kdy směrem k podhůřím nad 500 
m n. m. je LVS jedlobukový (17,0 %) a na přechodu k Polabí LVS bukodubový (4,3 %) -  1.,2. a 6. LVS a 
bory jsou zastoupeny okrajově. Do zastavitelných ploch  Z7 a Z8 zasahuje ochranné pásmo 50 m od 
hranice lesa, v podrobnějších dokumentacích bude nutné řešit výjimku dle § 14 zákona o lesích. K 
zalesnění jsou konkrétně navrženy plochy K1 a K2 na základě schválených KPÚ (ochranná funkce na 
svažitých pozemcích).  Zalesnění je rovněž umožněno v rámci podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území.  ÚP nevytváří předpoklady pro zábor PUPFL.  
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i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, stejně tak i 
posouzení významného vlivu na lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit 
(nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) a na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Lze konstatovat, že koncepce rozvoje obce  Dlouhá Loučka (stanovená v ÚP) bude mít 
neutrální až pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území, a to s ohledem na vytvoření podmínek pro 
přiměřený rozvoj obce v rámci jednotlivých funkčních složek, optimální rozvoj krajinných složek, 
vytvoření podmínek pro zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, to vše při respektování 
přírodně - krajinářských a kulturně - civilizačních hodnot řešeného území a limitů využití území.   

 

 

j) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ, 
JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
NEBYLY ZOHLEDNĚNY 

 Vyhodnocení vlivů na ŽP, resp. udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. 

 

 

k) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÚR 

 Takové záležitosti v ÚP nejsou řešeny. 
 
 

l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 01. 06. 2015 mohli vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky k 
návrhu ÚP Dlouhá Loučka. 
  
Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány. 
 
 

m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Veřejnost mohla uplatnit písemně své připomínky k návrhu ÚP Dlouhá Loučka v rámci společného 
jednání do 10.10.2013.  

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 
 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 01. 06. 2015 mohl každý uplatnit své 
připomínky. 

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 
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Dokumentace ÚP Dlouhá Loučka, tj. textová a grafická část včetně odůvodnění je v souladu s § 
165, odst. 1 stavebního zákona uložena na Obecním úřadu Dlouhá Loučka a na Městském 
úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování. Dokumentace byla dále 
poskytnuta Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu 
a sportu.  
 
 
 
 
 
Poučení: 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173, odst. 1 správního řádu účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
Proti ÚP Dlouhá Loučka vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek 
(§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
….…………………..       …………………….. 
    starosta obce                                               místostarosta obce     
 Mgr. Libor Cach                      Jaroslav Kolář 
  
      razítko 
 

 

 

 


