
INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 7

Průmyslový areál

Prostřední Lánov
obec: Lánov

rozloha lokality: 5 358 m2

stávající využití: částečně občanská vybavenost (školní jídelna), 

bydlení, malá vodní elektrárna, ostatní objekty bez využití

uvažované využití:

� dle územně plánovací dokumentace – občanská vybavenost, byd-

lení, nerušící služby, podnikatelské aktivity, technické vybavení

� ostatní zájmy – v souladu s územně plánovací dokumentací, 

předpoklad asanace areálu – kromě objektu školní jídelny, 

územní rezerva pro ČOV
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INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 7: Průmyslový areál Prostřední Lánov

Obec: Lánov

Původní využití areálu: textilní továrna

 jméno a příjmení: Ing. Jiří Vancl

 vztah k lokalitě: starosta obce

Kontaktní osoba: adresa: Obecní úřad Lánov, Prostřední Lánov č.p. 200, 543 41 Lánov

 telefon: +420 499 432 220

 e-mail: obec@lanov.cz

 jméno a příjmení: Ing. Jiří Vancl

Kontakty na obec:
 adresa: Obecní úřad Lánov, Prostřední Lánov č.p. 200, 543 41 Lánov

 telefon: +420 499 432 220

 e-mail: obec@lanov.cz

Kontakty na obec adresa: Městský úřad Vrchlabí, Zámek čp.1, 54 301 Vrchlabí

s rozšířenou telefon: +420 499 405 311

působností: e-mail: posta@muvrchlabí.cz

Základní charakteristika

Areál bývalé textilní továrny je situován na jihu území obce v údolní nivě vodoteče Malého Labe. Terén lokality je rovinatý a nachází se 

v nadmořské výšce cca 450 m. Jedna z budov je v současné době v probíhající demolici. Jediný objekt, zachovaný v dobrém stavebním 

stavu, je využíván jako školní jídelna a pro bydlení. Další budovy jsou v havarijním stavu a je nutná jejich demolice. Součástí areálu je objekt 

malé vodní elektrárny, jejíž existenci je třeba skloubit s budoucím  využitím lokality. Podstatná část lokality je ve vlastnictví obce Lánov.

Navrhované využití

Obec počítá s asanací areálu, kromě budovy školní jídelny. Uvažuje se s využitím území pro služby, občanskou vybavenost, technické 

služby a případně nerušící  výrobu. V jižní části území je nutno vytvořit územní rezervu pro výhledovou obecní čistírnu odpadních vod 

(ČOV). Objekt dnešní školní jídelny a bytů je navržen k rekonstrukci a případnému dalšímu využití ve vazbě na ostatní plochy lokality. 

Určitým omezením je přístup do lokality, který je zprostředkován můstkem přes malé Labe. Navržené uspořádání lokality proto počítá 

s možností výstavby nové komunikace a můstku přes vodoteč přibližně ve středu dispozice lokality.

Vazba na územně plánovací dokumentaci (ÚPD)

Stávající funkční využití dle ÚPD Občanská vybavenost a podnikání.

  Výstavba občanské vybavenosti a podmíněně i bydlení, dále výstavba technického

Regulační prvky  vybavení, nerušících služeb a podnikatelských aktivit. Nepřípustné jsou činnosti

  narušující prostředí  včetně chovatelských a pěstitelských funkcí.

Možné využití v souladu s ÚPD Občanská vybavenost, podnikání, v případě zájmu o rozvojové funkce charakteru prů-

  myslové či zemědělské výroby nutno zvážit možnost změny územního plánu.

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků celkem 2 Celková rozloha lokality (v m2) 5 358 

Počet soukromých vlastníků lokality 1 Název:
 HYDRO 101 s. r. o. 

Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 8 
   Lánov 7, 543 41 Lánov

Počet veřejných vlastníků 
1 Název:

 obec Lánov, Prostřední

(komunální, státní aj.)   Lánov 200, 543 41 Lánov 
Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 92

 

Počet ostatních vlastníků (církev aj.) 0 Název: – Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0 

Počet neznámých vlastníků nebo 
0 Popis: – Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0 

nevypořádaných vlastnických vztahů

Majoritní vlastník (s více než 50 %)  obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov

Počet vlastníků vlastnících samostatně 
1

více než 10 % lokality

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace   Elektřina Užitková voda Pitná voda Kanalizace Plyn

silnice I. třídy (1 km), železnice (5 km) ano ano  ano  ano  ne

Existující limity a omezení 

V malém rozsahu lze předpokládat existenci ekologických zátěží (kontaminace po továrním provozu), nutno respektovat zájmy ochrany 

přírody dle zákona č.114/1992 Sb. (funkční plocha je situována v dotyku s prvky lokálního územního systému ekologické stability).

Identifi kace předpokládaných problémů v rámci budoucího posuzování vlivu stavby na životní prostředí 

Předpokládané využití lokality bude nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA), event., 

v závislosti na budoucím využití, podle zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC). Řízení IPPC však pravděpodobně nebude nutné, neboť se ne-

předpokládá takové využití, které by mělo významné vlivy na životní prostředí.

Předpokládaný rozsah vypracování posouzení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí: 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně  Ne – vzhledem k relativně malému plošnému rozsahu nelze předpokládat významné 

sociálně-ekonomických vlivů ovlivnění.

Vlivy na ovzduší a klima Ano – bude nutné vypracovat v závislosti na charakteru budoucího využití.

Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další Ano – bude nutné vypracovat podle navrhovaného  způsobu využití, zejména se bude

fyzikální a biologické charakteristiky jednat o vlivy způsobené dopravou.

Vlivy na povrchové a podzemní vody Ano – bude nutné vypracovat, lokalita se nachází v těsném sousedství vodního toku.

Vlivy na půdu
 Ne –  jedná se o nezemědělskou půdu v souvisle zastavěném území, většina pozemků

 je bez třídy ochrany zemědělské půdy.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
 Ne – není nutné vypracovat, v řešené lokalitě není žádné výhradní ložisko nerostných 

 surovin a lokalita se ani nenachází v dobývacím prostoru.

Vlivy na faunu, fl óru a ekosystémy
 Ano – bude nutné vypracovat zejména s ohledem na sousedství vodního toku

 a kontaktu lokality s prvky územního systému ekologické stability.

 Ne – jedná se o lokalitu v neexponované poloze  v souvisle zastavěném území.

Vlivy na krajinu Vzhledem k poloze v blízkosti lesních porostů je nutno počítat s výstavbou v ochranném

 pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 Ne – stávající areál se nachází mimo přímý dosah ke hmotného majetku druhých osob

 a bez vztahu k nemovitým památkám. 

Lokalita je mimo dosah Ano/Ne Ano (převážně)

záplavového území
 Záplavové

 Východní okraj lokality (včetně budovy č. 4) je v dotyku s hranicí stanoveného záplavového

 území v mapě
 území Q

100
, Q

20
 a Q

5
 a s hranicí aktivní zóny záplav toku Malého Labe.

  Rozsah překryvu je menší než 10 % celkové plochy lokality.

 Ano/Ne Ano

Památková ochrana Popis –

Procentuální zastoupení jednotlivých tříd 
Lokalita leží mimo zemědělský půdní fond.

ochrany zemědělské půdy v lokalitě

Ochranná pásma dopravní a technické Předpokládají se pouze ochranná pásma uličních rozvodů technické infrastruktury

infrastruktury  a manipulační pás podél vodoteče.

Lokalita je předmětem Ano/Ne Ne

podpory z veřejných zdrojů Druh podpory –

Širší vztahy lokality 

Lánov – počet obyvatel 1 563 (k 1. 1. 2006). Obec Lánov je situována cca 6 km východně od Vrchlabí. Území obce je součástí oblasti 

Krkonoš a významná část obce je situovaná v ochranném pásmu Krkonošského národního parku (KRNAP). Lánov má vedle sídelně 

ekonomického významu, který je umocněn blízkostí města Vrchlabí s poměrně významnou průmyslovou základnou, též význam rekreační.

Sídlo úřadů: Adresa Město PSČ

Finanční úřad Krkonošská 148 Vrchlabí 543 01

Stavební úřad Městský úřad Vrchlabí, Zámek čp. 1 Vrchlabí 543 01

Živnostenský úřad Městský úřad Vrchlabí, Obecní živnostenský úřad, Krkonošská 10 Vrchlabí 543 01

Regionální informace 1/2006 – území okresu Trutnov 

Počet obyvatel  120 022

Počet ekonomicky aktivních obyvatel  63 906

Míra nezaměstnanosti 8,5 %

Počet registrovaných nezaměstnaných k 31. 1. 2006 5 411
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