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Stanovisko ke změně č. 1 územního plánu Luže
Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán podle ust. § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ a „úřad“), vydává
stanovisko
podle ust. § 55a odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Úřad posoudil podle ust. § 10i zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona předložený návrh obsahu
změny č. 1 územně plánovací dokumentace Luže, spočívající v rozšíření funkčních ploch u pozemkových
parcel č. 6, č. 1, č. 5/1, č. 5/2, č. 524/1, č. 525 a č. 847 vše k. ú. Radim, které jsou v platném územním plánu
Luže vedeny jako plochy soukromé zeleně a plochy zemědělské, přičemž nové funkční využití bude na
plochu rekreační, a dospěl k závěru, že
k „návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Luže“
je požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
Důvodem pořízení změny územního plánu je rozšíření kempu pro rekreační účely. Předpokládaná plocha pro
rozšíření kempu bude 35.718 m2. Změnová lokalita dosahuje limitu uvedeného v příloze č. 1 k zákonu, jež by
byl předpokladem pro posuzování vlivů na životní prostředí.
Jedná se o záměr uvedený v bodě 116 „Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od
stanoveného limitu 1 ha a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí s kapacitou od stanoveného limitu 100
lůžek“.
Předložený návrh změny č. 1 územního plánu Luže byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8
zákona, na základě rozsahu změn, širších vazeb v území a souvislostí, a pro návrh na pořízení změny
územního plánu byla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Věra Jiříčková
vedoucí oddělení integrované prevence

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

