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Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního
plánování jako pořizovatel připravované změny č. 1 územního plánu Luže, Vás dle znění § 55a
odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, žádá o vydání stanoviska,
zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Současně Vás žádáme o stanovisko v souladu s §55a odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, v platném znění, zda má být návrh změny č. 1 územního plánu Luže posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Obsahem změny č. 1 ÚP Luže je:
a) Rozšíření funkční plochy zeleň soukromá
Žádost podala Alena Marešková, Osík 224, 569 67 Osík. Jako vlastník pozemku 320/1 k.ú. Bělá.
Jedná se o zatravněnou plochu kdy část parcely cca 1/3 by sloužila jako okrasná zeleň a zahrada
(ovocné stromy, zelenina), která by byla oplocena. Pozemek je na ploše NSpz – plochy smíšeného
nezastavěného území přírodní zemědělské a navazují na zastavěné území obce. Parcela náleží do II.
tř. ochrany zemědělského půdního fondu. Stanovisko pořizovatele: žádost lze podpořit za
podmínky, že zde nebude vznikat stavba budov a pozemek bude využíván i nadále k drobné
zemědělské činnosti. Zemědělská půda II. tř. ochrany se sice má chránit, a pokud je jiná možnost,
tak pro zástavbu navrhovat půdy horší kvality.

b) Rozšíření funkční plochy pro bydlení místo plochy NZ - orná půda
Na pozemek 216/5 k.ú. Luže (7947 m2) je požadavek zahrnutí do plochy bydlení. Žádost podal
vlastník pozemku Pavel Pekhart. Jedná se o pozemek navazující na zastavěné území obce, ale s
dopravním přístupem od západu přes část pozemku, který má bonitu tř. II. Parcela náleží do IV, III.
A z malé části do II. tř. ochrany zemědělského půdního fondu. V ÚP jsou navrženy rozvojové
plochy pro bydlení v dostatečném množství a nejedná se o proluku v území. Z hlediska pořizovatele
by toto území mělo být řešeno v budoucnu jako celek a nikoli jako osamocené domy
s individuálním sjezdem a oplocením, které může v budoucnu ohrozit řešení celé lokality. Plocha je
v záplavovém území a umísťovat zástavbu k budoucímu obchvatu je špatné. Umístění sjezdu přes
koridor obchvatu je do doby realizace obchvatu nemožné. Záměr z hlediska pořizovatele nelze
podpořit.

c) Rozšíření funkční plochy pro sezónní kemp pro rekreační účely místo plochy soukromé
zeleně a plochy zemědělské. Žádost podal vlastník pozemku Hoek City Investment s.r.o.
zastoupený Janem Hoekem. Je zde zájem o rozšíření a legalizaci kempu. Jedná se o pozemky č. 6,
1, 5/1, 5/2, 524/1, 524/2, 525, 847 v k.ú. Radim. Území je z části využíváno pro požadované
aktivity již nyní (bez povolení dle informace stavebního úřadu).
Stanovisko pořizovatele: Jedná se o půdy nejvyšší kvality, kde je nutno prokázat vyšší veřejný
zájem na základě zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Vyšší veřejný zájem není
doložen. Tyto aktivity by měli být směřovány na půdy horší kvality. V ÚP nejsou navrženy žádné
samostatné rozvojové plochy pro tyto aktivity.
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d) zpřesnění definice regulativů ÚP – za pořizovatele
Změna ÚP prověří také urbanistické hodnoty a strukturu zástavby a pro území, kde to bude vhodné,
stanoví konkrétně hodnoty území a případně prvky regulačního plánu jako např. sklony střech,
výšku min. a max. zástavby, umístění RD (tak, aby RD nevznikaly na konci zahrad a
nenarušovaly přirozený přechod do volné krajiny, kterou tvoří zahrady). Jedná se o reakci na
novelizaci stavebního zákona a nového přístupu k urbanistickým hodnotám, které musí být nově
definovány.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti.
Ing. Petr Kopecký
vedoucí Odboru územního plánování a reg.rozvoje
v z. Ing. Alena Stará
vedoucí oddělení územního plánování
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