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Obec  Dolní  Libochová 

 
.j. : 1/2010                                                                                           V Dolní Libochové 21.9.2010 

 
 

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ LIBOCHOVÁ 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Libochová, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona .183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 
stavebního zákona, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických 
podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, 
§ 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, 

 
v y d á v á 

územní  plán  Dolní  Libochová, 
 
 
který obsahuje textovou a grafickou ást. 
 
 
 
 
 

ZÁZNAM O Ú INNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN 

Zastupitelstvo obce Dolní Libochová 

íslo jednací             1/2010 
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stský ú ad Velké Mezi í, odbor výstavby a regionálního rozvo-

je, Radnická 29/1, 59413  Velké Mezi í 
 
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele 
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datum:  .......................................... 
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1. Výchozí situace 
 Ukon ená innost podle zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve 

zn ní platném k 31. 12. 2006 - Souborné stanovisko schváleno ZO Dolní Libochová 21. 12. 
2006. 

 Následuje postup dle §50 a následujících zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním ádu (stavební zákon) s vypracováním návrhu územního plánu dle tohoto stavební-
ho zákona a vyhlášky . 500/2006 Sb. V cné ešení vychází p itom ze souborného stano-
viska. 

 
2. Vymezení zastav ného území 

 V konceptu územního plánu obce zpracovaného v zá í 2006 (dle zák. 50/1976 Sb.) bylo 
vymezeno sou asn  zastav né území obce. V rámci vyhotovení návrhu územního plánu 
(ÚP) dle zák. . 183/2006 bylo zastav né území obce aktualizováno (10. 3. 2008). 

 Hranice zastav ného území je vyzna ena v grafické ásti územního plánu ve výkrese . N1 
- výkres základního len ní a ve výkrese . N2 - hlavní výkres. Hranice zastav ného území 
je dále vyzna ena v grafické ásti od vodn ní územního plánu a to v koordina ním výkrese 
(výkr. . O1) a výkrese p edpokládaných zábor  p dního fondu (výkr. . O3). 

 
3. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
3.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 Z program  rozvoje kraje ani rozvojového programu mikroregionu Velkomezi sko ne-
plynou pro území obce žádné mimo ádné úkoly ani specifické požadavky. 

 Z nadmístních zájm  se na území obce umis uje spole ná istírna odpadních vod pro Horní 
a Dolní Libochovou a cílové zásobení pitnou vodou je z koncového vodovodního adu na 
okraji sídla H. Libochová. 

 Sídlo Dolní Libochová pat í mezi velmi po etnou skupinu malých sídelních útvar  na 
území eské republiky. 

 V Zásadách územního rozvoje kraje Vyso ina je na území obce vymezena plocha regionál-
ního biocentra a regionálního biokoridoru. 

3.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Navrhnout ú elnou koncepci využití území, jeho organizaci se z etelem na zabezpe ení 

souladu p írodních civiliza ních a kulturních hodnot území v etn  architektonického i ar-
cheologického d dictví. 

 Ur it zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití a 
limity využití správního území obce. 

 Zabezpe it podmínky pro stabilizaci obyvatelstva. 
 Zachovat tradi ní urbanistickou strukturu obce s významným fenoménem území - Dolnoli-

bochovského rybníka. 
 Vyhodnotit stávající plochy využívané pro bydlení, výrobu, ob anské vybavení a navrh-

nout nejvýhodn jší zp sob jejich následného využívání, p ípadn  pro jejich rozvoj. 
 Navrhnout plochy pro novou výstavbu pro bydlení. 
 Prov it možnosti technického vybavení území s návrhem p íslušných opat ení. 
 Stanovit zásady usm rn ní ešení dopravy v obci. 
 Vymezit plochy ve ejného zájmu, respektive ve ejn  prosp šných staveb. 
 Koncep ešit prvky ÚSES a zajistit rehabilitaci a rozvíjení p írodních hodnot krajiny. 

3.3. Ochrana a rozvoj hodnot 
 Zajiš uje se ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na území ob-

ce, tedy na území urbanizovaném a neurbanizovaném. 
 Stanoveny jsou podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro p í-

znivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel. 
 Stanovují se podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany 

nezastav ného území. 
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 ÚP zachovává lineární tvar sídla, které vzniklo p i p vodní cest  - dnes sil. III. t ., kopírují-
cí b ehovou hranu vodní plochy. Práv  vodní plocha Dolnolibochovského rybníka nadále 
dominuje kompozici sídla a rozhodujícím zp sobem ovliv uje organizaci území obce. 

 Mimo objekty zapsané v ÚSKP R - rejst . . 4007 (zvonice) a rejst . . 4008 (most pro 
epad vody) - je ÚP akceptován rozsáhlý hospodá ský dv r na obdélníkovém p doryse 

v areálu zem lského závodu, bývalý mlýn a prvky drobné architektury. 
 Zakázáno je další p ibližování výstavby k b eh m vodních ploch i tok  s p ísným poža-

davkem zachování alespo  minimální ekotonální zóny, v etn  zamok ených travinobylin-
ných pás  kolem tok  s b ehovými porosty. 

 Zachovat, lépe rozší it p írod  blízké acidofilní bikové bu iny v lesních celcích. 
 echod nových zastavitelných ploch (bydlení, výroba) bude ešen tak, aby p echod do 

volné krajiny nebyl ostrý, ale m kký - pozvolný. 
 V obrazu obce se vhodn  projeví dopln ní zelen  zejména v areálu zem lské výroby, ze-

le  izola ní bude založena jak ve stávajících tak v sou asn  budovaných areálech. 
 íznivý vliv na krajinné prost edí bude mít z ízení i obnova vodních ploch a zahušt ní sí-

 ú elových cest. 
 
4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému sí-

delní zelen  
4.1.  Urbanistická koncepce 

 Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika venkov-
ského prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních ekologic-
kých proces . 

 Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky vzniklou kvali-
tu obce s jedine ným fenoménem Dolnolibochovského rybníka a nástroji, kterými disponu-
je ÚP, se snaží alespo  potla it, když ne zcela odstranit, disproporce vzniklé vývojem a 
využíváním území. 

 Je respektována priorita bydlení v sídle s výrazn  nižším zastoupením jiných ploch rozdíl-
ného zp sobu využívání. 

 írodní podmínky a urbanistická struktura sídla umož ují rozvoj ploch pro bydlení nad 
objektem mate ské školy, východn  od zem lského areálu. Mimo tuto základní rozvojo-
vou plochu lze ešit výstavbu RD i vhodnou dostavbou proluk. 

 Plochy pro budoucí výrobní aktivity navazují na plánovanou spole nou OV na východ od 
souvislého zastav ní obce a spolu s plochou smíšenou obytnou zajiš ující obsluhu p ileh-
lých polností tvo í ucelenou zastavitelnou ást obce. Zárove  se uvažuje s dostavbou farmy 
soukrom  hospoda ícího zem lce na západním okraji sídla. 

 V samostatné poloze sev ené lesem se bude rozvíjet st edisko zem lské výroby speciali-
zující se na agroturistiku. 

 Nezastav né území, krom  p ípad  uvedených v tomto územním plánu, bude nadále slou-
žit p edevším zem lství, lesnictví, p ípadn  i rybá ství a pohybovým rekrea ním aktivi-
tám. 

 Koncepce ÚP podporuje maximální vzájemné propojování r zných druh  zelen  a proni-
kání krajinné zelen  do prostor  zastav ných území. 

 
4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území 

 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. 
plochy ozna ení 

ploch zastavitelné estavby ostatní 
el plochy (p evažující) kód 

plochy 
vým ra 

plochy (ha) 
1 x   bydlení v rodinných domech BR 1,67 
2 x   bydlení v rodinných domech BR 0,62 
3 x   smíšená obytná SO 0,10 
4 x   bydlení v rodinných domech BR 0,30 
5 x   ve ejné prostranství VP 0,22 
6 x   bydlení v rodinných domech BR 0,26 
7   x zem lské - zahrady a sady ZZ 0,05 
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plochy ozna ení 
ploch zastavitelné estavby ostatní 

el plochy (p evažující) kód 
plochy 

vým ra 
plochy (ha) 

8 x   bydlení v rodinných domech BR 0,31 
9 x   ob . vybavenost - t lovýchova a sport Ot 0,35 
10 x   bydlení v rodinných domech BR 0,07 
11 x   smíšená obytná SO 0,65 
12 viz. text níže 
13 x   tech. infrastruktury - OV TI  0,34 
14   x místní komunikace  0,18 
15 x   výroby zem lské VZ 0,42 
16   x zem lské - zahrady a sady ZZ 0,09 
17 x   výroby zem lské VZ 0,60 
18   x vodní a vodohospodá ské VH 0,41 
19   x vodní a vodohospodá ské VH 0,16 
20   x lesní L 0,27 
21   x zem lské - zahrady a sady ZZ 0,10 
22   x lesní L 0,91 
23   x lesní L 0,05 
24    vodní a vodohospodá ské VH 0,39 
25 x   výroby drobné VD 0,79 
26   x elová cesta  0,19 
27   x lesní L 0,74 
28   x lesní L 0,14 
29 x   bydlení v rodinných domech BR 0,04 
30 x   výroby zem lské VZ 0,28 
31 x   bydlení v rodinných domech BR 0,23 
32 x   výroby zem lské VZ 0,45 

 Podmínky využití ploch zastavitelných a p estavby 
Plocha . 1 a 2 

 ob  na sebe navazující plochy ešit územní studií 
 dopravní napojení ešit ze stávající místní komunikace s úpravou polní cesty mezi plo-

chou . 1 a . 2. Dopravní obsluha uvnit  obytné skupiny bude komunikací funk ní sku-
piny D1 se stanovením místních podmínek provozu. 

 pr rná velikost parcel RD na ploše . 1 bude cca 800 m2, na ploše . 2 vyšší 
 orientace h ebene (okapu) hlavního objektu se doporu uje soub žn  s vrstevnicemi 
 vhodnými prost edky do struktury zastav ní zakomponovat stávající objekt zem lské 

výroby 
 v koncepci obou ploch pamatovat na vytvo ení ve . prostranství s možností setkávání 

obyvatel. Plochy vybavit mobiliá em obce a dalšími prostory pro výstavbu vzr stných 
strom  nap . lip. 

 pro ob  plochy nalézt typický jednotící prvek (barevnost, orientace a sklon st ech, oplo-
cení do ve . prostoru apod.) 

 zohlednit t leso bývalé skládky "U hrušti ky", ešit problematiku extravilánových vod 
 ešit po adí výstavby resp. využívání ploch 

Plocha .  3 
 dodržet stavební áru se sousedními objekty 
 architektonický výraz objektu zabezpe í vazbu mezi stávajícím zastav ním a pl. . 4 

Plocha .  4 
 ešit ve vazb  na p edešlé plochy nejlépe jednou spole nou územní studií 
 prov it možnosti dopravní obsluhy plochy . 1 a 2 p es plochu .4 v etn  koridoru in-

ženýrských sítí  
 nalézt vztah mezi uli ní arou a ve ejným prostranstvím sm ujícím k silnici, tak aby 

došlo k dotvo ení tohoto prostoru 
Plocha .  5 

 ešit zejména d tský koutek a místo pro setkávání obyvatel 
 doplnit mobiliá em obce 
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Plocha .  6 
 respektovat ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV 
 severozápadní ást vyhradit pro zele  zahrady 

Plocha .  8 
 ást ochranného pásma el. vedení VN 22 kV využít pro zahradu 
 dopravní obsluhu ešit z upravené obecní komunikace 
 architektonický význam RD zajistí vazbu mezi stávajícími RD a volnou krajinou 

Plocha . 9 
 ešit výstavbu otev eného h išt  
 respektovat rozhraní mezi vodní plochou a plochou Ot jako plochu pro pr chod lokální-

ho biokoridoru ÚSES 
 event. objekty šaten, soc. za ízení budou o 1NP úm rného objemu k velikosti plochy . 9 

Plocha . 10 
 zabývat se ešením vztahu mezi zastav ným územím a volnou krajinou 

Plocha . 11 
 stavebn  dispozi ní ešení stavby a uspo ádání plochy bude vycházet z tradice selských 

stavení 
 plocha bude dopln na vzr stnými listnatými stromy (nap . jasany) 
 polní cesta bude upravena v etn  vhodn jšího vyúst ní na silnici 
 severovýchodní ást plochy bude využita jako zahrada 
 ochranné pásmo OV a silnice bude využito pro ve ejné prostranství 

Plocha . 12 
 plocha vypušt na z d vodu aktualizace údaj  KN, kde je pro objekt uveden zp sob vyu-

žití – stavba pro rodinnou rekreaci 
Plocha . 13 

 dopravní obsluhu ešit z budoucí místní komunikace napojující se na silnici III. t . 
v míst  vyúst ní dnešní polní cesty 

 provést úpravu vzhledem k velké vod  
 respektovat požadavek na zachování funk ního lok. biokoridoru  podél vodního toku 

Plocha . 15 
 dopravní obsluha plochy bude ze stávající místní komunikace 
 architektonicky ztvárnit prostory (stavby) p iléhající k ve ejn  užívaným plochám 
 organizaci využití plochy ešit tak, aby došlo ke zlepšení „vstupu“ do sídla od H. Libo-

chové 
 ešit ochrannou i vnitroareálovou zele  

Plocha . 17 
 architekturu zastav ní a provozní ešení plochy uzp sobit místu a požadavk m na agro-

turistiku 
 dopravní obsluha bude po ú elové cest . Rezervovat dostatek parkovacích míst pro kli-

enty za ízení. 
 využití ochranného pásma lesa dohodnout s orgánem SSL 

Plocha . 25 
 minimalizovat sjezdy ze sil. III. t ídy pro dopravní obsluhu plochy 
 prov it možnosti terénních úprav a provozn  technického využití plochy s ohledem na 

gravita ní odvod splaškových vod do OV 
 respektovat požadavek na zachování funk ního lok. biokoridoru podél vodního toku 

Plocha . 29 
 pro stísn nost pozemku ešit zejména problematiku požární ochrany objektu a jeho 

vhodné umíst ní na pozemku 
Plocha . 30 

 zem lský objekt p i vstupu do obce uzp sobit svým vzhledem a uspo ádáním prostoru 
této významné expozici 
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 ešit ochrannou i izola ní zele  
Plocha . 31 

 architektura objektu RD bude spl ovat požadavky na kvalitní stavbu v poloze p i vstupu 
do sídla 

 respektovat režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kV 
 ešit problematiku extravilánových vod 

Plocha . 32 
 využití ešit s p ihlédnutím na blízkost bytové zástavby 
 neohrozit kvalitu v blízkém vodním zdroji pro areál zem lské výroby 
 škodlivé vlivy z provozu nep ekro í hranici zastavitelné plochy ve sm ru k objekt m 

hygienické ochrany 
 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 7.2. 
 Povinností investora stavby je v rámci podrobn jší dokumentace stavby prokázat na zákla-

 hlukového posouzení zám  staveb dodržení limitních hladin hluku. 
4.3. Návrh systému sídelní zelen  

 zele  ve ejná 
 Dotvá í prost edí obce, je p edevším reprezentována zelení ve ejných prostranství do-

provázející komunika ní sí  v sídle a navazujících enklávách ve . prostranství. 
 Ve ejná zele  bude sou ástí nových zastavitelných ploch zvlášt  pro bydlení, plochy 

smíšené obytné a ob anskou vybavenost. 
 Kompozice ve ejné zelen  mimo jiné musí spl ovat podmínku jednoduché údržby. Vý-

r d evin je nutno volit tak, aby se uplat ovaly celoro , tedy nejen ve vegeta ním 
období. 

 Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a 
nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, mobiliá em 
obce i p šími stezkami. 

 zele  vyhrazená 
 Je a nadále bude nedílnou sou ástí sídelního útvaru. Nov  se v kompozici sídla projeví 

zele  s funkcí estetické a hygienické clony u ploch zem lské výroby. 
 Ochranná zele  je koncipována jako pln  zapojená výsadba stromového patra s ke ovou 

podsadbou. Vhodné jsou místní d eviny, nikoliv však ovocné. 
 Samostatnou kategorií vyhrazené zelen  velmi ú inn  a pozitivn  se uplat ující v orga-

nizmu obce tvo í zahrady a sady. ÚP proto stanovuje koeficient zastav ní ploch s rozdíl-
ným zp sobem využívání zajiš ující existenci zelen  jak na plochách stavových tak roz-
vojových. 

 V p edzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké s vylou ením anebo alespo  s ome-
zením cizokrajných d evin. 

 U ploch bydlení a ploch smíšených obytných sm ujících zahradami do volné krajiny 
nutno umožnit výsadbu alespo  1 ady vzr stných strom . 

 Platí obecný požadavek na omezení výsadby nízkých forem ovocných strom  s up ed-
nostn ním vysokokmenných strom . 

 obecné požadavky 
 Sídelní zele  propojovat do v tších celk , používat autochtonních druh  d evin, dotvo it 

zele  p ed stavbami ob anské vybavenosti (zvl. ve ejné). 
 Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 

 
5. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její 

umis ování, nakládání s odpady 
5.1. Dopravní infrastruktura 

 Systém napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. Trasa silnice je územn  stabili-
zovaná. 
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 V zastav ném území bude silnice nadále zajiš ovat obsluhu p ilehlých nemovitostí. Obec-
ným požadavkem z stává omezování po tu sjezd  na silnici. 

 Odd lení p ší od motorové dopravy u silnice v urbanizovaném území bude dopln ním ale-
spo  jednostranným chodníkem. V nejkriti jším úseku ešit bezpe nost sil. provozu do-
pravním zklidn ním pr jezdního úseku. 

 Dopravní propojení obou hlavních ástí sídla ešit novou dvoupruhovou obousm rn  po-
jížd nou místní komunikací. 

 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov  vy-
budovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno garážové i odstavné stání pro 
osobní automobil. 

 Neuvažuje se obecn  s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné 
je z izování t chto staveb na výrobních plochách. Tyto formy garážování lze p ipustit i p i 
ucelené koncepci návrhu obytných soubor  a na ploše smíšené obytné. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti jak 
3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách. 

 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Dv  autobusové za-
stávky a jejich umíst ní vyhovuje i pro výhledové období. 

 Dopl uje se sí  polních cest. Další zahušt ní sít  polních cest je možné v rámci pozemko-
vých úprav i zlepšení obsluhy polností. 

 Vodní, letecká (civilní) ani železni ní doprava nemá na území obce své zájmy, pot eby re-
krea ní dopravy jsou v ÚP zajišt ny. 

5.2.  Technická infrastruktura 
 Akceptovat zám r Plánu rozvoje vodovod  a kanalizací kraje Vyso ina na úseku zásobo-

vání obce pitnou vodou a odvád ní a išt ní odpadních vod. D. Libochová bude napojena 
na rozvody pitné vody v H. Libochové (sk. vodovod Mostišt -V. Mezi í). Na istírnu od-
padních vod D. Libochová p ipojit splaškovou kanalizaci z H. Libochové. V obou obcích 
ešit oddílnou kanalizaci, když stávající stoky mhou po úprav  sloužit jako kanalizace deš-
ová. 

 V rozptýlené zástavb  se nadále p edpokládá akumulace odpadních vod v jímkách na vy-
vážení s p ípadným alternativním išt ním odpadních vod, které budou v souladu s p í-
slušnou legislativou. 

 V zásobování vodou a išt ní splaškových vod stávajícího zem lského závodu neuvažo-
vat se zm nou. 

 enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího el. vedení VN 
22 kV . 92 p es stávající TS. 

 Na zp sobu zásobování obce zemním plynem není t eba co m nit. Žádoucí je zvyšování po-
tu dom  odebírajících zemní plyn na vytáp ní. 

 Neuvažovat výstavbu el. vedení  VVN ani VTL a VVTL plynovod   
 V obci jsou vytvo eny p edpoklady pro 100 % telefonizaci. 
 Na úseku poštovních služeb neuvažovat s významnými zm nami. 
 Elektrická sí  NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové, tak postupn  i v p vodní zá-

stavb  zemními kabely. 
 Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných sta-

veb než staveb souvisejících. 
5.3.  Ob anské vybavení ve ejné 

 Stávající za ízení jsou stabilizována, vytvo eny jsou územní p edpoklady pro výstavbu no-
vých ploch pro t lovýchovu a sport. 

5.4.  Ob anské vybavení ostatní 
 ÚP nep edpokládá se zm nami této skupiny ob anského vybavení 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhod-

ných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, 
ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy (ustanovení možno p im en  

uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost). 
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5.5.  Ve ejná prostranství 
 Jsou respektována stávající ve ejná prostranství tvo ená p edevším uli ními prostory. Ve-

ejná prostranství úzce souvisí s plochami ve . zelen , která se bude na utvá ení ve . pro-
stranství významn  podílet. 

 Stávající ve . prostranství je nutno maximáln  akceptovat, nelze p ipustit nevhodné úpravy 
prostor  a p ilehlých objekt . Nov  navržené prostranství v jádru zastav ní na levém b ehu 
rybníka komponovat se zohledn ním pot eb d tí a pot eb místa pro setkávání obyvatel. 

 Úprava nových ve . prostranství p i vstupu do sídla po silnici od Mezibo í bude tvo it hod-
notnou kompozici umož ující obsluhu p ilehlých návrhových ploch. 

 Ve ejná prostranství v nových obytných skupinách budou vytvá et esteticky a kulturn  
hodnotné obytné prost edí. Utvá et zde vztah mezi soukromým bydlením a ve ejností uli-
ce. 

5.6.  Nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se nenachází žádná živá skládka. ÚP neuvažuje se z izováním skládek na 

území obce. 
 
6. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 

v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povod-
mi, rekreaci, dobývání nerost  

6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
 Urbanisticko architektonické zásahy do zastav ného území spolu s vymezenými zastavitel-

nými plochami umož ují navrátit do sídelního útvaru široké spektrum života. Krajinná 
opat ení pak zvyšují rozmanitost krajinné struktury, tím i její ekologickou stabilitu. 

 Zastavitelné plochy vesm s p iléhají k zastav nému území, samostatn  bude rozvíjen uce-
lený soubor na zastavitelných plochách kolem OV. Ve výhodné poloze vzhledem ke své 
náplni budou rozvíjeny služby agroturistiky. Ve volné krajin  není uvažováno s další urba-
nizací. Nebudou zde zakládána sídla i samoty, rekrea ní stavby ani zahrádká ské kolonie. 

 Zastav né území nelze rozši ovat, aniž by nedocházelo k modernizaci stávajícího domov-
ního fondu, výrobních za ízení i ob anské vybavenosti. 

 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví, p ípadn  rybá ství 
a rekrea ním pohybovým aktivitám. 

 Aktivními zem lskými plochami jsou plochy pro navrhovanou výstavbu zajiš ující roz-
voj obce. Zvláštním druhem aktivních ploch jsou plochy pro dopln ní územního systému 
ekologické stability v . ploch pro dopln ní výsadby podél p írodních i um lých liniových 
prvk  v krajin . Ostatní zem lské plochy jsou stabilizované s pot ebou vyššího zastou-
pení ttp a rozptýlené zelen  a zmenšení blok  zem . p dy - zvl. severn  od silnice III. t . 

 Lesní plochy jsou plochami stabilizovanými, krom  aktivních ploch lesních, ur ených pro 
zajišt ní funk nosti územního systému ekologické stability. 

 Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami. 
Optimální zem lské hospoda ení bude kombinací rozumné a ohleduplné výroby s indivi-
duální údržbou krajiny. Definitivní ešení koordinace zem lských ploch bude p edm tem 
komplexních pozemkových úprav. 

 V lesních plochách podporovat zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením zpev u-
jících d evin, uplat ovat zde meliora ní d eviny s minimalizací nep vodních druh  d evin. 
ÚP uvažuje s mírným zvýšením vým ry lesa. Nová zalesn ní realizovat v souladu 
s p írodními a stanovištními podmínkami místa. 

 Do ploch smíšených nezastav ného území p írodních ÚP za azuje plochy významné z po-
hledu ekologického a estetického, které dotvá í ráz území. Do ploch smíšených nezastav -
ného území pak plochy zelen  rozptýlené vzniklé p evážn  náletem na kultu e ostatní plo-
cha. 

 Územní plán stanovuje podmínky pro dobrou obsluhu území dopravní a technickou infra-
strukturou 
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6.2.  Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Územní systém ekologické stability je vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm -

ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Na území obce se nachází prvky ÚSES regionálního významu, které jsou v ÚP respektová-

ny. Jde o RBK 1405 a RBC 293 - Lán. Prvky regionálního ÚSES jsou áste  funk ní a 
funk ní. 

 Lokální ÚSES je na území obce vymezen t emi funk ními biocentry, ty mi funk ními bi-
okoridory a jedním áste  funk ním biokoridorem p i západní hranici k.ú. 

 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stabili-
ty za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 

 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno za 
esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn  stavbu související 

s ochranou ŽP). 
 Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk  ÚSES bude p edm tem 

podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES. 
 Plochy ÚSES budou respektovány p i ízení o komplexních pozemkových úpravách a p i 

zpracování lesních hospodá ských plán . 
 Interak ní prvky mají dopl ovat sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  

v krajin . 

6.3. Prostupnost krajiny 
 Stávající dopravní sí  na území obce z stává zachována, prostupnost krajiny se zlepšuje 

obnovou bývalé polní cesty v SV ásti k.ú. 
 ípadné požadavky na rozší ení sít  polních cest lze vítat, optimální rozvoj cestní sít  je 

žádoucí spojit s komplexními pozemkovými úpravami. Takto dopln ná sí  polních cest 
zcela jist  nebude dosahovat hustoty sít  cest historické. 

 Zejména pro p ší turistiku lze využívat r zných,jak zna ených ,tak nezna ených stezek. 
6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 

 Na území obce není vodohospodá ským orgánem vyhlášeno záplavové území. 
 Na konvergentních svazích orné p dy ve východní ásti k.ú. ešit zkrácení povrchového 

odtoku obnovou polní cesty. Jinde je možno vysta it s opat eními organiza ními a agro-
technickými. 

 Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby zde bylo ešeno maximální vsakování i 
zdržení deš ových vod. 

 Územní plán neuvažuje s výstavbou suchých poldr . Navržené 3 vodní plochy jsou cenné 
nejen z hydrologického d vodu, ale i ekologické hodnoty území. 

6.5. Podmínky pro rekreaci 
 Pro denní rekreaci obyvatel obce budou sloužit sportovišt , v p ípad  pot eb cvi ení spole-

enský sál. Rekreace u vody bude nadále mimo území obce. Dostupnost rekrea ní krajiny 
zejména na jižní ásti sídla z stává dobrá. 

 Pro pobytovou rekreaci jsou na k.ú. D. Libochová omezené možnosti. Stávající rekrea ní 
objekty jsou respektovány, žádoucí je dát do souladu skute ný stav s údaji katastru nemovi-
tostí v chatové lokalit  východn  od obce. P ípadné nové požadavky je možno v souladu 
s p íslušným využitím plochy s rozdílným ur ením ešit ve stávajících objektech zastav -
ného území. 

 Respektována je zna ená turistická trasa - ervená.  

6.6.  Dobývání nerost  
 Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost  nebo jejich prognózní zdroj a 

nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území. 
 Nejsou zde vymezena území náchylná k sesuv m, území se svahovými deformacemi ani 

poddolované území z minulých t žeb. 
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 Na území obce nejsou evidována žádná surovinová ložiska pro místní ú ely (pískovny, lo-
žiska jíl , kamene). 
 

7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prosto-
rového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu 

7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individu-

álního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním 
prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky související 
s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ej-
ných prostranství, dopravní a technické infrastruktury související 
s obsluhou plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného 
místa území a nenarušující jeho obytnou pohodu. 

podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, 
za ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou 
innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a ob-

jemu budov. Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitel-
ská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín -

 p ípustné innosti musí být bez negativních dopad  na sousední po-
zemky. 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plo-
chy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuální pobytové 
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb 
pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen , po-
zemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru 
sloužící dané ploše 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují ur ující režim 
plochy a  již p ímo anebo druhotn  

pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které 
jsou trvale anebo do asn  využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv. "chalu-
pá ská" rekreace. 

 Plochy ob anského vybavení (O) - slouží pro umis ování ob anského vybavení zejména 
místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob . 
vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná prostranství. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky pro 
za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování a stra-
vování (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky 
pro vzd lávání a výchovu (v), pozemky zdravotnictví a sociálních slu-
žeb, nevýrobní služby (n), pozemky h bitov . Pozn.: malé písmeno - 
zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze vzájemn  
zam nit, nutno však akceptovat neslu itelnost n kterých druh  ob . vy-
bavenosti i jejich vlivy na okolí. 

podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující ná-
pln  plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu pro-
st edí vymezené plochy ani pietu místa 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p í-
mo anebo druhotn  a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa 
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 Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny obecnímu užívání bez ohledu na vlastnic-
tví tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh  ve . prostranství a pozemky do-
pravní a tech. infrastruktury. Významn  spoluvytvá í obraz sídla. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , nám stí a 
uli ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní 
a shromaž ovací ú ely 

podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch 
pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izo-
vání parkoviš  pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb 
a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto 
prostor  

 Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro víceú elové využití, v p ípad  obce zahrnují 
edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické infra-

struktury a pozemky ve ejných prostranství. Zp soby využití: 
ípustné: stavby pro bydlení a ob anskou vybavenost odpovídající velikosti vy-

mezeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelen  
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 

skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými 
vlivy na životní prost edí, p ípadn  i rekreace ve stávajících k tomu 
vhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plo-
chy, nemají negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na 

epravu zboží. Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch po-
zemk  a objemu budov. 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn . Nap . 
stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na 

epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod. 
 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny umis ováním staveb a za ízení 

souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití: 
ípustné: stavby a za ízení pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu 

v klidu a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících pozem-
, doprovodná a izola ní zele ;  

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového ma-
teriálu, místní komunikace III. t ídy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí plo-
chy 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k umis ování staveb, za ízení a sítí tech-
nického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod ( ), zásobování el. 
energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem. Pozn.: malé písmeno - 
zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo 
související s ur ující náplní plochy 

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní plochy 
 Plochy výroby zem lské (VZ) - ur eny pro chov hospodá ských zví at, skladování i 

zpracování produkt  živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské 
služby. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, po-
zemky vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky 
s izola ní a vnitroareálovou zelení. Z d vod  organoleptického zápachu 
možno tolerovat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však do-
sáhnout staveb vyžadujících hygienickou ochranu. 
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podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap . ve-
terinární) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny 
nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního lé-
ka e, ev. umíst ní byt  osob zajiš ujících dohled). Podmín  p ípustné 
je umíst ní erpací stanice pohonných hmot, za vhodných podmínek i 
služby agroturistiky. 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci (mimo podmín  p ípustné služby agrotu-
ristiky), ubytování a jiné innosti, na které p sobí primární využití plo-
chy rušiv  

 Plochy výroby drobné (VD) - ur eny pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi 
kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky na 

epravu zboží, v etn  skladování. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky vnitroareá-

lové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . Negativní vlivy 
z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, které 
je dáno hranicí plochy. 

podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární funkci využívání plochy a 
innosti (d je), které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny nad p ípust-

nou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e). 
nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí 

primární využití plochy rušiv  
 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - jsou ur eny k vodohospodá ským ú el m 

s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území a významem eko-
logickým 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, 
údržbou i rybá stvím 

podm. p ípustné: rekrea ní innosti, chov vodní dr beže (akceptovat neslu itelnost t chto 
funkcí) 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vod-
ní režim v území 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - jsou ur eny pro zem lskou produkci vesm s na 
pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. Obecn  jde 
o pozemky nízké ekologické hodnoty. Zp soby využití: 

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P í-
pustná je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zele-

. 
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, 

ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn  užitkové zahrady a 
sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k 
narušení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu 

 Plochy  zem lské  -  trvalé  travní  porosty  (ZL) - jsou ur eny pro zem lskou produkci 
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén  dobrou dostupností. 
Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích lesa, roz-
ptýlené zelen  p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba 
rozptýlené zelen . 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, 
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn  užitkové zahrady a 
sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k 
narušení krajinného rázu 
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nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování 
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování 
vým ry ttp na území obce 

 Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny pro zem lskou produkci zahradních 
plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 

ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plo-
din, p stování ovocných strom  a ke  

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za íze-
ní související s ur ujícím využitím plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - jde o pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a  lesní cesty 
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 

írody, krajiny a ŽP, p ípadn  pozemky dopravní a technické infra-
struktury 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím využitím plochy 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - jsou ur eny pro zajišt ní podmínek 
ochrany p írody v nezastavitelném území p edevším na pozemcích ZPF (z), pozemcích 
PUPFL (l), vodních ploch (v) a druhu pozemku - ostatní plocha (o). Pozn.: malá písmena - 
druh pozemku. Zp soby využití: 

ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody 
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: zmenšování rozsahu plochy, innosti, služby, které by svými p íznivými 

i druhotnými d sledky narušovaly ur ující (dominantní) funkci plochy 
 Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny pro vyjád ení specifického cha-

rakteru nezastav ného území. Zp sob využití: 
ípustné: pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních 

ploch (kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p í-
rod  blízkých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení eko-
logické stability plochy. 

podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly kra-

jinný ráz a ekologickou hodnotu plochy 
 
7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 

 Koncepce územního plánu zachovává venkovský ráz sídla, vytvá í podn tné p edpoklady 
obnovy organické vazby na krajinu. 

 U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na koeficientu zastav ní ploch. 
 Respektována je stávající hladina zastav ní. P evod jednopodlažní zástavby na dvoupodlaž-

ní se p ipouští z d vodu zachování plynulé návaznosti stavebních prvk  na blízké zastav ní. 
Nové zastav ní ploch BR a SO bude o 1 NP s možností využití podkroví v sedlové i polo-
valbové st eše. U nových ploch BR sm ujících do volné krajiny uvažovat koeficient zasta-

ní do 0,30, u ploch SO koeficient zastav ní v etn  p íslušných manipula ních a doprav-
ních ploch m že init až 0,6 s tím, že zbytek plochy bude využit pro zele . 

 Stávající plochy zem lské výroby modernizovat. Dostavba nových staveb nep ekro í ob-
jemové ani výškové parametry stávajících staveb. Vyžaduje se výsadba ochranné zelen . 

 Koeficient zastav ní nových výrobních ploch bude init cca 0,5, zpevn né plochy mohou 
tvo it dalších 30% plochy. Zbývajících min. 20% je ur eno pro zele . Tvar st ech bude vy-
cházet z užitého konstruk ního systému.  

 Podíl zpevn ných ploch sportoviš  (h iš ) m že init až 0,65% s tím, že dalších 25% plochy 
bude ur eno pro zele  a zbytek pro plochy manipula ní. 
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 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. U zastavitelných ploch ponechat 
do volné krajiny prostor pro výsadbu alespo  jedné ady vzr stných vysokokmen . 

 Podporovat pronikání krajinné zelen  do urbanizovaného území obce, mimo ádnou pozor-
nost v novat pob ežním ekoton m. 

 Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk  a ploch p írodních biotop . 
 Stavby pro reklamu se v urbanizovaném území nedovolují. 
 Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, fak-

tor pohody, apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy 
na lov ka. 

 
8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), sta-

veb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury 
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

Dopravní infrastruktura 
V-D1 - Výstavba nové místní komunikace propojující ásti sídla 

Technická infrastruktura 
V-T1 - Výstavba vodojemu 
V-T2 - Výstavba OV 

8.2. Ve ejn  prosp šná opat ení 
V-U – Plocha a koridor regionálního biocentra a regionálního biokoridoru p evzaté a zp es-

né ze ZÚR kraje Vyso ina, kde jsou uvedeny pod kódy U 067 (biocentrum) 
a U 288 (biokoridor). 

Pozn.: na  plochy uvedené v kapitole 8.1. a 8.2. se vztahuje i p edkupní právo podle §101 
zák. . 183/2006 Sb. 

8.3.  Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

8.4.  Plochy pro asanaci 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 
9. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, pro kte-

ré lze uplatnit p edkupní právo 
P-OV1 - Výstavba sportovní plochy v ásti sídla na pravém b ehu Dolnolibochovského 

rybníka 
Pozn.: Na tyto plochy nelze uplatnit možnost vyvlastn ní i jiného omezení vlastnických práv 
dle  § 170 zák. . 183/2006 Sb. 
 
10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 

využití v . podmínek pro jeho prov ení 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 

11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií 
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení 
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn  plánovací innosti 

11.1. Vý et ploch a podmínky využití 
 Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro zastavitelnou 

plochu . 1 , 2 a 4. 
 Plochy  ešit jednou územní studií na jednom mapovém podkladu. 
 Základní podmínky využití jsou známy zejména z kap. 4.2. a 7.2. 
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11.2. Stanovení lh t 
 Územní studie pro ur ené plochy budou vyhotoveny p ed vstupem do konkrétního zám ru 

do území. 
 Vložení dat do evidence územn  plánovací innosti bude do šesti m síc  od schválení 

územní studie. 
 

12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmín-
kou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu dle 

ílohy . 9 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. Jejich vymezení by pro koncepci územního plánu 

nebylo ú elné. 
 
13. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

 Jedná se o území s jednoduchou problematikou nevyžadující z územního hlediska postup vý-
stavby usm ovat ešením územního plánu. 
 
14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vy-

pracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 
15. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle §117 odst. 1 staveb-

ního zákona 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny 

 
16. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 

Textová ást v . titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává z 16 list . 
Výkresová ást sestává: 

Výkres 
íslo název 

po et list  poznámka 

N1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
N2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
N3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení a asanace 1 1 : 5 000 
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1. Postup p i po ízení ÚP 
1.1. Základní údaje 
 O po ízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5. 6. 2003. 
Zadání ÚPO projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne 29. 9. 2004. Projednání konceptu 
územního plánu obce D. Libochová prob hlo v pond lí 20. 3. 2006 v budov  Obecného ú adu 
Dolní Libochová. 
 Souborné stanovisko vypracoval po izovatel (v tu dobu Obecní ú ad Dolní Libochová). K 

edloženému návrhu souborného stanoviska vydal nad ízený orgán územního plánování (Kraj-
ský ú ad kraje Vyso ina OÚPaS ) dne 19. 12. 2006 pod .j. 86690/200 OÚP; OÚP 784/2006 
Mal/2 vyjád ení, kde doporu uje, aby byl návrh souborného stanoviska ke konceptu ÚPO D. 
Libochová p edložen ZO ke schválení. Souborné stanovisko pak bylo 21. 12. 2006 projednáno a 
schváleno ZO. Všechny tyto úkony prob hly dle zákona .50/1976 Sb. ve zn ní platném k 31. 
12. 2006 a p íslušných vyhlášek. 

1.2. Návrh územního plánu  
 Návrh územního plánu (ÚP) Dolní Libochová je pak zpracován dle zák. . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) a p íslušných provád cích vyhlášek zvl. 
vyhl . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp -
sobu evidence územn  plánovací dokumentace, vyhl. . 501/2006, o obecných požadavcích na 
využívání území a vyhl. . 502/2006, kterou se m ní vyhláška MMR . 137/1998 Sb., o obec-
ných technických požadavcích na výstavbu. 
 O po ízení územního plánu požádalo ZO obce M stský ú ad Velké Mezi í - odbor výstavby 
a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13 Velké Mezi í. Ur eným zastupitelem pro spolu-
práci s po izovatelem byla ZO jmenována starostka obce. Zpracovatelem územního plánu z stá-
vá Ing. Marie Psotová, STUDIO P, Ž ár nad Sázavou. 
 V souladu s § 50 odst. 2 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní oznámil po izovatel spole né 
projednání k projednání návrhu územního plánu Dolní Libochová s dot enými orgány, Krajským 

adem kraje Vyso ina a sousedními obcemi na den 11. 11. 2008. Jednání se uskute nilo v bu-
dov  M Ú Velké Mezi í. Ke spole nému jednání byla p izvána i obec D. Libochová. Návrh 
ÚP Dolní Libochová byl vystaven k nahlédnutí na M Ú Velké Mezi í od 22. 10. 2008 do 11. 
12. 2008. Posouzení návrhu ÚP Dolní Libochová Krajským ú adem kraje Vyso ina bylo prove-
deno dne 17. 4. 2009 dopisem .j. KUJI 20986/2008 OUP; OUP 141/2009 Mal-2. 
 
2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území v etn  sou-

ladu s ÚPD vydanou krajem 
2.1. Soulad s PUR a ÚPD vydanou krajem 

 Území obce se nachází v rozvojové ose OS6-Praha-Jihlava-Brno dle PÚR R. Rozvojové 
impulsy dálnice D1 vzhledem ke geografické poloze D. Libochové se na území obce ne-
projevují. 

 Územím obce není zatíženo koridory i plochami dopravy, koridory i plochami technické 
infrastruktury, obec D. Libochová se nenachází ve specifické oblasti dle PÚR R. 

 Ze Zásad územního rozvoje kraje Vyso ina (dále jen ZÚR KrV) vydaných zastupitelstvem 
kraje 16. 9. 2008 vyplývají pro návrh ÚP Dolní Libochová tyto požadavky: 

 vymezit plochu a koridor ÚSES jako ve ejn  prosp šné opat ení: regionální biocen-
trum U 067 a regionální biokoridor U 288. Up esnit vymezení skladebních ástí 
ÚSES 

 pro rozvoj sídel využít p ednostn  nevyužívaných nebo nedostate  využívaných 
ploch zastav ných území sídel 

 realizovat opat ení na r st biodiverzity, udržení ekologické stability území a na po-
silování pozitivních znak  charakteristik krajinného rázu 

 prosazovat p irozená a p írod  blízká opat ení ke zvýšení reten ní schopnosti kraji-
ny a ekologicky p íznivou revitalizaci koryt tok  a rybník  

 Území obce je v ZÚR Kraje Vyso ina za azeno mezi krajinu lesozem lskou ostatní a 
krajinu rybni ní. 
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2.2. Obec v systému osídlení 
 Území obce D. Libochová je totožné s k.ú. D. Libochová s vým rou 409,522 ha. 
 Obec je sou ástí spádového okruhu obce s rozší enou p sobností Velké Mezi í, které je 

sídlem nejbližších orgán  státní správy (finan ní ú ad, ú ad práce, stavební ú ad a katastrální 
ad) a v tšiny služeb tzv. vyšší ob anské vybavenosti. Správa soc. pojišt ní je pak ve Ž e n. 

Sáz, matri ní ú ad ve Strážku. Nemocnici využívají obyvatelé obce jak v Mostišti tak v Novém 
st  na Morav . Nadmístní význam má v obci MŠ, kterou navšt vují d ti z Kundratic, Horní a 

Dolní Libochové. Naopak významná ást tzv. základní ob anské vybavenosti je ve Strážku(ZŠ 
1-9), léka ská služba, kostel, h bitov). Menší po et d tí navšt vuje ZŠ v K ižanov . Obec pat í 
do farnosti Moravec, v ící navšt vují kostely v K ižanov  a He manov . 

 Návrhem ÚP nedochází ke zm  významu a zapojení obce D. Libochová ve struktu e osíd-
lení. 
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury 

 Územím obce prochází silnice III/36044 K ižanov-Dolní Libochová-Mezibo í. Silnice je 
v majetku kraje Vyso ina. Silnice není sou ástí páte ní silni ní sít  kraje Vyso ina.  

 Železni ní, letecká (civilní) ani vodní doprava na území obce neuplat uje své zájmy. 
2.4. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury 

 Koncep  je uvažováno s napojením obce na v tev skupinového vodovodu Mostišt -Velké 
Mezi í. istírna odpadních vod v D. Libochové bude sloužit i pro obec H. Libochová. El. ener-
gií je obec zásobena z VN 22 kV . 92, zemní plyn do sídla je p iveden z k.ú. Nová Ves u He -
manova. 

2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  
 V ešeném území se nachází prvky regionálního ÚSES a to regionální biokoridory zastupují-

cí mezofilní bu innou v tev a regionální biocentrum RBC 293 - Lán, které je s okolními regio-
nálními a nadregionálními biocentry spojeno RBK 1405 a RBK 1406. RBK 1406 vchází do RBC 
293 - Lán od jihu z RBC 245 - Holinka a RBK 1405 z RBC 293 - Lán sm uje na sever do RBK 
1397, který spojuje RBC 294 - Ba ovec ( áste  zasahuje do sousedního k.ú. Strážek na sever 
od ešeného území) a RBC 291 - Havlov. 

ešené území leží v biogeografickém regionu 1.50 - Velkomezi ský bioregion. Na území 
obce nezasahují území evropsky významných lokalit za azené do soustavy Natura 2000 ani pta í 
oblasti. 
 
3.   Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

 Koncepce ÚP zabezpe uje v daných podmínkách proporcionální rozvoj obce. Respektuje 
identitu sídla s velkou vodní plochou. 

 Využití zastavitelných ploch, kde je možno o ekávat územn  technické problémy i pro-
blémy s ochranou ŽP je podmín no prov ením plochy územní studií. 

 Volná krajina z stává nezastavitelná, krom  logicky se rozvíjejících zastavitelných ploch 
kolem budoucí OV a v izolované poloze situované plochy a náplní agroturistiky. Vodo-
hospodá skou bilanci povodí nadlepší navrhované malé vodní nádrže. 

 Vymezením ploch smíšených nezastav ného území(kód SN a kód SP) jsou limitovány in-
nosti v ekologicky hodnotných ástí území. 

 Návrh ÚP zohled uje ve ejné i privátní zájmy v souvislosti s ochranou a tvorbou p írod-
ních, kulturních a civiliza ních hodnot p i rozhodování v území s uchováním maximální 
volnosti p i tomto rozhodování. 

 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis  

 Územní plán Dolní Libochová je vyhotoven v souladu s požadavky zák. . 183/2006 Sb.; o 
územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a p íslušných provád cích vyhlášek 
(zejména vyhl. . 500/2006 Sb. a vyhl. . 501/2006 Sb.). 

 Územní plán je len n dle vyhl. . 500/2006 p ílohy . 7 na: 
- vlastní územní plán (sestává z textové a grafické ásti) 
- od vodn ní územního plánu (sestává z textové a grafické ásti) 
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 Územní plán koordinuje využívání území pro pokud možno vyvážené zohled ování zájm  
a pot eb ( asto protich dných) územních samospráv, státní správy, ve ejného a soukromé-
ho sektoru. 

 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis  - soulad se stanovisky 

dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor  
5.1. Obecn  platné p edpisy 

 edložený ÚP je v souladu s obecnými normami a p edpisy (zákony, vyhlášky, na ízení 
vlády, apod.), které vstupují do územn  plánovací dokumentace z jiných obor . 

 Návrhem ÚP není ohrožena bezpe nost ani obranyschopnost státu. Na úseku požadavk  ci-
vilní ochrany je nutno se ídit aktuáln  platnými vyhláškami a sm rnicemi. 

 Navržené zastavitelné plochy budou dostupné pro požární techniku zajiš ující protipožární 
zásah (p ístupové komunikace a nástupní plochy). 

 Problematika obrany, bezpe nosti státu, požadavky HZS a CO je obsažena v p íloze .1 to-
hoto textu. 

 Vyhodnocení vliv  na životní prost edí nebylo požadováno. Významný vliv na evropsky 
významné lokality a pta í oblasti byl vylou en orgánem ochrany p írody a krajiny - Kraj-
ským ú adem kraje Vyso ina, odborem životního prost edí. 

5.2. Stanoviska dot ených orgán  a ostatních orgán  
 Spole né jednání o návrhu ÚP – stanoviska dot ených orgán  k návrhu ÚP Dolní Libochová 

byla p evážn  kladná, pouze v n kterých p ípadech bylo upozorn no na drobné formální ne-
esnosti, které byly opraveny. 

5.3. ešení rozpor  
 Rozpory nebylo t eba ešit. 

 
6. Údaje o spln ní zadání, údaje o spln ní pokyn  pro zpracování návrhu 
6.1. Zadání územního plánu 

 Úkoly pro ešení konceptu ÚPO dané zadáním územního plánu byly spln ny. 
6.2. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP 

 Pokyny uplatn né ve schváleném souborném stanovisku ke konceptu územního plánu obce 
D. Libochová jsou v zásad  respektovány. 

 Odlišnosti ve zpracování spo ívají v t chto p ípadech: 
- návrh ÚP je zpracován v souladu s dnes platnou legislativou 
- nová místní komunikace, jako náhrada za stávající místní komunikaci vedenou p es ne-
vyhovující p emost ní toku nad bývalým mlýnem, je posunuta sm rem k budoucí OV 

 
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn  vyhodnocení p ed-

pokládaných d sledk  tohoto ešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území 

7.1. Vybraná varianta 
   V zadání územního plánu nebyl uplatn n požadavek na zpracování variant ešení. Koncept 
ÚPO byl ešen v souladu s požadavky zák. . 50/1976 Sb., platného k 31. 12. 2006. 

7.2. Zd vodn ní ešení 
Plochy se zm nou v území 
 Zm ny v území se d jí p edevším ve prosp ch ploch s kódovým ozna ením BR, Ot, VP, SO, 

VZ, VD, TI . U ploch RR byl zajišt n soulad s údaji katastru nemovitostí. Ve volné krajin  
se zm ny týkají zejména návrhu výstavby i obnovy vodních ploch, zalesn ní i p evodu or-
né p dy do ttp. 
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 plochy bydlení v rod. domech 
 Na t chto plochách je uvažováno pouze s bydlením v rodinných domech. Tyto domy budou  

evážn  jednobytové. 
vým ra (ha) ozna ení 

ploch plochy  plochy BR 
po et 
byt  

pozn. 

1 1,67 1,67 12  
2 0,62 0,62 3  
4 0,30 0,30 3  
6 0,26 0,13 1 0,13 ha tvo í pozemky ZZ 
8 0,31 0,15 1 0,16 ha tvo í pozemky ZZ 
10 0,07 0,07 0  
29 0,04 0,04 1  
31 0,23 0,12 1 0,11 ha tvo í pozemky ZZ 

  2,73 22  
   Plocha . 10 slouží pro rozší ení zast. území bez požadavku na výstavbu bytu. 

 plochy ob anského vybavení 
vým ra (ha) ozna ení 

plochy plochy  plochy Ot 
pozn. 

9 0,35 0,20 0,15 ha tvo í pozemky VP 

 plochy ve ejných prostranství 
    vým ra (ha) ozna ení 

ploch plochy  plochy VP 
pozn. 

5 0,22 0,22  
9 0,35 0,15 0,20 ha tvo í pozemky Ot 
11 0,65 0,35 0,20 ha tvo í pozemky SO a 0,10 ha tvo í pozemky ZZ 
13 0,34 0,13 0,21 ha tvo í pozemky TI  
25 0,79 0,14 0,65 ha tvo í pozemky VD 
    

 plochy smíšené obytné 
   vým ra (ha) ozna ení 

ploch plochy  plochy SO 
po et 
byt  pozn. 

3 0,10 0,10 1  
11 0,65 0,20 1 0,10 ha tvo í pozemky ZZ a 0,35 ha tvo í pozemky VP 
  0,30 2  

 plochy výroby zem lské 
   vým ra (ha) ozna ení 

ploch plochy  plochy VZ 
pozn. 

      15 0,42 0,37 rozší ení stávající plochy VZ 
17 0,60 0,46 0,14 ha tvo í pozemky ZZ 
30 0,28 0,28  
32 0,45 0,45  

  1,56  

 plochy výroby drobné 
i respektování p írodních, technických i administrativních opat ení je v podmínkách obce 

obtížné nalézt takovou vhodnou plochu. 
     vým ra (ha) ozna ení 

plochy plochy  plochy VD 
pozn. 

25 0,79 0,65 0,14 ha tvo í pl. VP 

 plochy technické infrastruktury 
     vým ra (ha) ozna ení 

plochy plochy  plochy TI  
pozn. 

13 0,34 0,21 0,13 ha tvo í pozemky VP 

 vymezení ostatních ploch se zm nou v území 
vým ra (ha) ozna ení 

ploch plochy  plochy VH plochy L plochy ZZ plochy komunikací 
pozn. 
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vým ra (ha) ozna ení 
ploch plochy  plochy VH plochy L plochy ZZ plochy komunikací 

pozn. 

7 0,05   0,05   
14 0,18    0,18  
16 0,09   0,09   
18 0,41 0,41     
19 0,16 0,16     
20 0,27  0,27    
21 0,10   0,10   
22 0,91  0,91    
23 0,05  0,05    
24 0,39 0,35   0,04  
26 0,19    0,19  
27 0,74  0,74    
28 0,14  0,14    

  6,62 0,92 2,11 0,24 3,35  

 Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
   Vymezením zastavitelných ploch je možno na plochách BR realizovat až 22 b.j., na plo-

chách SO 2 b.j., což p edstavuje až 24 b.j. O ekávat je možno úbytek cca 5 byt  zvlášt  
z d vod  modernizace bytového fondu ev. jeho p evodu do fondu rekrea ního. 

   Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou: 
rok 1980 1991 2001 výhled 
obyvatel 175 158 156 160 
byt  54 50 46 65 
obyv./byt 3,24 3,16 3,39 2,46 

Ve ejná infrastruktura 
 Za ízení ob anské vybavenosti je co do rozsahu i pestrosti nutno považovat za pln  vyhovu-

jící obci velikosti Dolní Libochové. 
Polyfunk ní d m - umíst ní v t žišti zástavby. Jsou v n m umíst na následná za ízení: 
obecní ú ad, hospoda pro 45 míst u stolu, spole enský sál a v p ístavb  2 byty.  Stavebn  
technický stav objektu je dobrý, byty jsou nové. Za ízení vyhovuje i pro výhled s tím, že je 
nutno prov it možnosti dostavby ješt  1 bytu. 
Prodejna - samostatn  stojící objekt v t sné blízkosti polyfunk ního domu. Cca 85 m2 pro-
dejní plochy s jedním zam stnancem je pln  vyhovující i pro výhled. 
Mate ská škola -  nadmístní  za ízení  pro  d ti  z  D.  a  H.  Libochové,  Kundratic  a  Mezibo í.  
Projektovaná kapacita na 28 d tí je napln na zhruba ze 60%. Chod školky zabezpe ují dv  

itelky. Za ízení je stabilizované, ÚPO neuvažuje se zm nami. 
Kaple - v sou asné dob  se opravuje, využívaná pouze p i místních ob adech. Kapacita cca 
15 osob. Není uvažováno se zm nami. 
Hasi ská zbrojnice - 21 let staré za ízení v dobrém stavu. Krom  uskladn ní hasi ské tech-
niky je sou ástí objektu zasedací místnost pro max. 20 osob. 
Nová za ízení - s výstavbou za ízení ob anské vybavenosti (krom  h išt ) se v obci obecn  
neuvažuje, územní plán nevy le uje speciální plochy pro tuto vybavenost. Avšak v rámci 
regula ních podmínek je možno ob anskou vybavenost umis ovat i do jiných k tomu p í-
hodných funk ních ploch. 

 Napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. V dopravní obslužnosti ve ejnými do-
pravními prost edky je co zlepšovat. 

 Je respektován Plán rozvoje vodovod  a kanalizací na území Kraje Vyso ina. V obci jsou 
vytvo eny podmínky pro vytáp ní zemním plynem. 

 Systém nakládání s odpady je na dobré úrovni, stále se zlepšuje separace odpad  obyvateli 
obce. 

 Nové inženýrské sít  budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy p i komuni-
kacích), u stávajících pozemk  zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it p ed-
poklady pro jejich p evod do majetku obce. Nové, postupn  i stávající el. vedení NN a tele-
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komunika ní vedení budou ešeny podzemními kabely. Ke vzdušným stavbám (el. vedení 
VN) musí být zachován volný p ístup dle požadavk  provozovatele. Rozvody a trasy budou, 
resp. celkové ešení, bude up esn no v podrobn jší dokumentaci územn  plánovací i obo-
rové. Žádoucí je slu ování sítí technické infrastruktury do obslužných koridor . 

Uspo ádání krajinného prostoru 
 Území obce je významn  poznamenané zem lskou inností, kde více jak 74% rozlohy k.ú. 

tvo í zem lská p da, orná p da z celkové vým ry ZPF tvo í více jak 78%. Pozemky PUPFL 
zaujímají p ibližn  13,5% rozlohy k.ú. a nachází se na jihozápadní a východní hranici k.ú. Le-
sy jsou tvo eny smrkovou monokulturou, pop ípad  bory s místy vmíšenými listnatými d evi-
nami. Za ekologicky cenné považujeme ekotonové pásmo p i Dolnolibochovském rybníce a 
travino bylinné porosty p i vodních tocích tvo ené hydrofilními spole enstvy. Vodní plochy 
jsou respektovány a ÚP umož uje obnovu i výstavbu nových rybník . 

 Krajinný prostor je pojímán v souvislostech historického vývoje krajiny a daných p írodních a 
spole enských podmínek. ÚP respektuje p ítomné znaky mající zejména rozm r p írodní, kul-
turní a historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, znaky negativní, které jsou vnímány jako 
obecn  nep ijatelné, jsou ešením ÚP vylou eny, anebo alespo  potla eny. 

 ležitým aspektem návrhu územního plánu je stírání ostrých p echod  zastav ného území do 
volné krajiny, zlepšení estetiky zejména antropicky významn  ovlivn né ásti k.ú. výsadbou a 
dosadbou doprovodné zelen  kolem p írodních i um lých liniových prvk .  

 Plochy lesní a ZPF jsou p ístupny po síti ú elových cest. Z této sít  ú elových cest jsou p í-
stupna i sousední katastrální území. Sí  polních cest m že být optimalizována v rámci kom-
plexních pozemkových úprav. Biologická prostupnost jižní ásti k.ú. (od silnice III. t .) je dob-
rá, v severní ásti k.ú. jsou omezujícím faktorem rozsáhlé plochy orné p dy. P irozenou mi-
gra ní osu území tvo í b ehové porosty ky Libochovky. 

 Eventuelní výstavba objekt  zem lské prvovýroby, p ípadn  lesnické prvovýroby i ŽP v 
nezastav ném území se p ipouští jen ve zcela ojedin lých a zd vodnitelných p ípadech. 

 Není uvažována t žba surovin a nerost . 

Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemn  propojený soubor p irozených i po-

zm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Rozlišuje se 
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (zák. . 114/92 Sb. § 3). 

i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP MMR a MŽP R - NR a R 
ÚSES, ZÚR kraje Vyso ina, generelu MÚSES pro k.ú. Bobr vka, Radenice, Pikárec, Radkov u 
Moravce, Dobrá Voda u K ižanova, Jívoví, Kundratice u K ižanova, Horní Libochová, Dolní 
Libochová, Bojanov, Nová Ves u He manova, He manov u K ižanova (Studio P, Ž ár nad Sá-
zavou, prosinec 2001) a generelu ÚSES pro území okresu Ž ár nad Sázavou, Ageris, Brno, 
2002). 
 Nadregionální a regionální ÚSES 

 V ešeném území nacházíme prvky regionálního ÚSES a to regionální biokoridor zastupující 
mezofilní bu innou v tev RBK 1405 a regionální biocentrum RBC 293 - Lán, které je 
s ostatními regionálními biocentry spojeno sítí regionálních biokoridor  (viz. kap. 2.5.). 

 Místní ÚSES 
 V ešeném území nacházíme ty i linie hydrofilní, první linie LBK 1 (modální, antropicky 

podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, travinný a k ovinný, souvislý) 
vychází ze sousedního k.ú. Radkov, kopíruje katastrální hranici mezi k.ú. Dolní Libochová a 
k.ú. Horní Libochová a vchází do LBC Na ekách. Z RBC 293 - Lán (antropicky mírn  
podmín né, heterogenní, kombinované, reprezentativní, lesní, vodní a mok adní, áste  
konektivní, kontaktní) vychází hydrofilní linie lokálního biokoridoru LBK 4 (modální, místy 
antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, travinný a k ovinný, 
souvislý) severovýchodn  po toku potoka Cejpek a východním b ehu Dolnolibochovského 
rybníka do LBK 2 (modální, místy antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní 
a mok adní, lesní, travinný a k ovinný, souvislý). LBK 2 za íná v již zmín ném LBC Na e-
kách (p írodní, heterogenní, kombinované, reprezentativní, lesní, vodní a mok adní, travinné 
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a k ovinné, konektivní, kontaktní) a pokra uje stále východním sm rem do LBC Na Libo-
chovce (p írodní, heterogenní, kombinované, vodní a mok adní, lesní, travinné a k ovinné, 
konektivní, kontaktní), které svou rozlohou áste  leží ve východní ásti k.ú. Dolní Libo-
chová. Odtud mí í LBK 3 (modální, místy antropicky podmín ný, heterogenní, kombinova-
ný, vodní a mok adní, lesní, travinný a k ovinný, souvislý) do sousedního k.ú. Mezibo í. Po-
sledním biokoridorem zastupujícím hydrofilní adu je LBK 5 (modální, místy antropicky 
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, travinný a k ovinný, souvislý), 
který vychází z RBC 293 - Lán, jehož hranici kopíruje a do n hož op t po asi 300 m vchází. 

     Mezofilní normální adu zastupuje v ešeném území pouze regionální biokoridor RBK 
1405a,b (modální, antropicky mírn  podmín ný, homogenní, lesní, složený, souvislý) a v je-
ho trase vložené biocentrum LBC Nad Libochovkou (antropicky mírn  podmín né, homo-
genní, jednoduché, lesní, konektivní, kontaktní). RBK 1405 vystupuje z RBC 293 - Lán a 
mí í mimo ešené území do LBC Na Libochovce (1405a) odkud pak sm rem na sever do 
LBC Nad Libochovkou a dál na sever do sousedního k.ú. Strážek (1405b). 

 Navrhovaná opat ení 
 Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobý proces a jeho rea-

lizaci je nutno chápat jako etapovitou strukturální p em nu krajiny. Systém ÚSES je závaz-
 vymezen, up esn ní hranic bude p edm tem další dokumentace - projekt , kde již budou 

ešena p ípadná omezení vlastnických práv. 
Biokoridor Navrhovaná opat ení 

RBK 1405a,b 

Postupnými p stebními zásahy p evést monokultury na p írod  blízké porosty druho-
 i v kov  rozr zn né, odpovídající potenciální p irozené vegetaci a stanovištním 

podmínkám za vzniku cílového spole enstva acidofilní bu ina a jedlina-biková bu i-
na, p ípadn  kv tnatá bu ina s ky elnicí devítilistou. 

LBK 1 

Zachovat etné ekologicky hodnotné a stabilní olšiny a smrkové olšiny, jež odpovídají 
jak potenciální p irozené vegetaci, tak i stanovištním podmínkám v této ásti území a 
tam, kde je porost monokulturní postupnými zásahy p evést na druhov  i v kov  roz-

zn né spole enstvo odpovídající stanovištním podmínkám. Tok neregulovat, zacho-
vat jeho p irozený pr h a b ehové porosty, pop ípad  b ehové porosty doplnit v 
místech, kde je to vhodné. Uvažovat s revitalizací ásti toku, která je upravena. Louky 
zachovat, využívat pouze extenzivn . 

LBK 2 

Zachovat etné ekologicky hodnotné a stabilní olšiny a smrkové olšiny, jež odpovídají 
jak potenciální p irozené vegetaci, tak i stanovištním podmínkám v této ásti území a 
tam, kde je porost monokulturní postupnými zásahy p evést na druhov  i v kov  roz-

zn né spole enstvo odpovídající stanovištním podmínkám. Tok neregulovat, zacho-
vat jeho p irozený pr h a b ehové porosty, pop ípad  b ehové porosty doplnit v 
místech, kde je to vhodné. Uvažovat s revitalizací ásti toku, která je upravena. Louky 
zachovat, využívat pouze extenzivn . Z terénního pr zkumu z hlediska p írodních 
pom  by bylo vhodn jší trasování tohoto koridoru po b ehu Dolnolibochovského 
rybníka, než p es vodní plochu. 

LBK 3 Viz. LBK 2 

LBK 4 
ešit pr chod biokoridoru p es zastav né území obce. Zachovat b ehový porost a 

litorálové spole enstvo Dolnolibochovského rybníka, pop ípad  b ehový porost dosá-
zet autochtonními d evinami, tam kde je to vhodné. 

LBK 5 

ešit pr chod biokoridoru p es zastav né území obce. Dosázet vhodnými autochton-
ními d evinami b ehový porost toku. Louky využívat extenzivn , nehnojit, nevápnit, 
pravideln  kosit, ímž se zamezí nežádoucímu náletu. Vyvarovat se nežádoucí rudera-
lizaci porost . 

Biocentrum Navrhovaná opat ení 

RBC 293 - Lán 

Postupnými p stebními zásahy p evést monokultury na p írod  blízké porosty druho-
 i v kov  rozr zn né, odpovídající potenciální p irozené vegetaci a stanovištním 

podmínkám za vzniku cílového spole enstva acidofilní bu ina a jedlina-biková bu ina 
ípadn  kv tnatá bu ina s ky elnicí devítilistou. 

LBC Na ekách 

Zachovat komplex spole enstev p írod  blízkých luk, olšin a b ehových porost  toku s 
možností dopln ní b ehového porostu tam, kde je to nutné. Louky využívat extenziv-

, nehnojit, nevápnit a pravideln  kosit proti nežádoucímu náletu. D evinnou skladbu 
lesních porost  doplnit o vhodné autochtonní d eviny odpovídající stanovištním pod-
mínkám. 

LBC Na Libochovce Zachovat komplex spole enstev p írod  blízkých luk, olšin a b ehových porost  toku s 
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možností dopln ní b ehového porostu tam, kde je to nutné. Louky využívat extenziv-
, nehnojit, nevápnit a pravideln  kosit proti nežádoucímu náletu. D evinnou skladbu 

lesních porost  doplnit o vhodné autochtonní d eviny odpovídající stanovištním pod-
mínkám. 

LBC Nad Libochovkou 

Postupnými p stebními zásahy p evést monokultury na p írod  blízké porosty druho-
 i v kov  rozr zn né, odpovídající potenciální p irozené vegetaci a stanovištním 

podmínkám za vzniku cílového spole enstva acidofilní bu ina a jedlina-biková bu ina 
ípadn  kv tnatá bu ina s ky elnicí devítilistou. 

 
Vodní hospodá ství, povodí 
 Území obce D. Libochová spadá do povodí eky Moravy a to prost ednictvím toku Libochov-

ka s p ítoky. Ur eným správcem toku je Povodí Moravy, D eva ská 11, Brno. Všechny ostatní 
drobné toky jsou spravovány Zem lskou vodohospodá skou správou, Oblast povodí Mora-
vy, Ž ár n. Sáz. Tato organizace na tocích krom b žné údržby nep edpokládá žádné zásahy. 
Pro pot eby údržby ÚP respektuje 6 m široký manipula ní pruh od b ehové hrany. 

 ísla hydrologického po adí na území obce: 
 4-15-01-101 - západní ást sídla 
 4-15-01-102 - jižní ást sídla 
 4-15-01-13 - východní ást sídla 
 V krajin  bylo v minulosti postaveno n kolik rybník  sloužících p edevším pro akumulaci 

vod. Nejv tší vodní plocha je Dolnolibochovský rybník. Dolnolibochovský rybník i rybník 
ená ka jsou rybníky rybochovné, s polointenzivním chovem ryb kategorie 2.1. 

 Stávající vodní plochy 
Název VN parcela . vým ra (m2) majitel (uživatel) pozn. 

ená ka 258/7 57804 Rybá ství Vel.Mezi í a.s.  
Dolnolibochovský 
rybník 148/1 203312 Rybá ství Vel.Mezi í a.s.  

Obecní rybník 262 1273 Obec Dolní Libochová  

ech v rybník 329 1800 Soukromý  

Bezejmenný rybník 231/1 3433 Parcela není zapsána na LV  

 Nové vodní plochy 
vým ra lokality (ha) Ozna ení 

lokality  plochy plochy VH 
poznámka 

18 0,41 0,41 významná ekologická a krajinotvorná funkce 
19 0,16 0,16  
24 0,39 0,35  
 0,92  

 
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání 
 Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy 

s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn -
no v grafické ásti ÚP barevnou plochou, šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP 
jsou pak stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (domi-
nantního) ú elu využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad  i podmín  

ípustného využití. 
 ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín  p ípustné využití zna í vyu-

žití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku. Nep ípustné využití 
znamená zakázaný zp sob využívání i využití. V kategorii nep ípustného využívání jsou 
uvedeny jen  ty  innosti,  které  by  mohly  vést  k  polemice,  zda  ta  i  ona  innost  je  na  ploše  
možná. Nejsou zde tedy uvedeny všechny innosti stojící v jasném protikladu s ur ující 
funkcí plochy. 

 Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hranici 
je nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového 
podkladu, technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno p i-
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en  zp es ovat v rámci zpracování regula ního plánu eventueln  v rámci procesu územ-
ního rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území ob-
ce. 

 Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy 
s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, 
odst. 3, zák. . 183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru. 

 Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce. Pro 
zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání, 
které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu roz-
hodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn  podmínek ochrany krajinného 
rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen  
s ohledem na rozlišovací schopnosti grafiky. 

7.3. Plochy s jiným zp sobem využití 
 P i vymezování ploch ÚP užívá ploch s rozdílným zp sobem využívání dle vyhlášky . 
501/2006 Sb. Z d vod  pot ebného vystihnutí charakteristik území a specifik návrhu ÚP jsou 
plochy s rozdílným zp sobem využívání len ny tak, jak to umož uje §3 odst. 4 uvedené 
vyhlášky. 

7.4. Využití zastav ného území, pot eba vymezení zastavitelných ploch 
 Obestav ní silnice místy dosahuje až k vodní hladin  rybníka, sestává jak ze zem lských 

usedlostí, tak drobn jších stavení. Zhruba nad st edem tohoto zastav ní byl ve svahu založen 
hospodá ský dv r v dob  kolektivizace rozší en o další výrobní objekty. Místní komunikací 
po hrázi rybníka je p ístupná druhá (menší) ást sídla s adovou zástavbou dom  ur ených 
k bydlení s h ebenovou orientací k uli ní e. Ob anská vybavenost se nachází v t žišti 
zastav ní nad bývalým mlýnem. 

 Plochy zastav ného území jsou považovány vesm s za území stabilizovaná. V plochách 
stabilizovaných se bude jednat hlavn  o rozvoj kvalitativní nevyvolávající zvláštní konflikty 
v území. Uvažuje se zde p edevším s moderniza ními pracemi sm ujícími ke zlepšení 
standardu bydlení. Charakter t chto prací bude zejména spo ívat v p ístavb , resp. 
stavebních úpravách. Nadstavby se p ipouští v p ípad , kdy dochází k dopln ní podlažnosti 
ve vztahu k sousedním objekt m. ÚP neuvažuje s plošnými asanacemi a náhradami takto 
zaniklých objekt  objekty novými. Historicky vymezená stavební ára do ve ejného 
prostoru je nep ekro itelná pro výstavbu (garáže, vstupy, schodišt , aj.) Výrobní plochy 
vyžadují modernizaci, jasné provozn  dopravní ešení, s dosadbou zelen . P i t chto pracích 
se uvažuje s odstran ním r zných provizorií a objekt  špatného stavebn  technického stavu. 
V zem lském areálu lze nalézt využitelné volné plochy. 

 Pro zachování základních znak  sídla charakterizovaných osobitou urbanistickou skladbou 
s rozsáhlým rybníkem, menším objemovým m ítkem staveb a v tším zastoupením zahrad a 
jiných p írodních prvk , nelze zvyšovat koeficient zastav ní pozemk  zastav ného území 
ani výškovou hladinu zastav ní. Nové zám ry zvl. na úseku bydlení je proto nutno ešit v 
zastavitelných plochách. 

 
8. Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vliv  na ŽP  
 Vyhodnocení vliv  ÚP na rozvoj území nebylo t eba zpracovávat, nebo  dot ený orgán ne-

uplatnil ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP požadavek na posouzení vliv  územního 
plánu na životní prost edí (dle zák. o posuzování vliv  územního plánu na životní prost edí). 

 Na území obce nebyla zjišt na p ítomnost území Natura 2000 (evropsky významné lokality, 
pta í oblasti) 

 Návrh ÚP je p edkládán v ešení, které omezuje nerovnováhu ve vztazích mezi ekonomic-
kým, enviromentálním a sociálním pilí em udržitelnosti. Ur eny jsou tak podmínky ohledu-
plné k životnímu prost edí s dobrými ve ejnými i soukromými službami a úm rnými mož-
nostmi rozvoje místního hospodá ství. Vytvo eny jsou p edpoklady pro žádoucí rozvoj 
ploch ur ených pro bydlení. 
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9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
9.1. Dot ení ZPF 

  Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu územního plánu Dolní Libochová je 
zpracováno dle zákona . 344/1992 Sb., "O ochran  zem lského p dního fondu" ve zn ní poz-

jších zm n a provád cí vyhlášky .13/1994 Sb. 
 Je respektováno schválené souborné stanovisko ze dne 21. 12. 2006, které mimo jiné akcep-

tuje vyjád ení orgánu ochrany ZPF krajského ú adu kraje Vyso ina - OŽP ke konceptu ÚPO .j. 
KUJI 9595/2006 KUJU382/2006 OZP ze dne 18. 4. 2006 a následn  uzav enou dohodu .j. KU-
JI80507/2006 ze dne 8. 12. 2006 a dohodu ze dne 13. 12. 2006. Pozn.: V dohod  ze dne 13. 12. 
2006 je odsouhlasena zm na trasy místní komunikace . 15. V d sledku podrobného prov ení 
možnosti výstavby této místní komunikace ÚP upravuje znovu tuto místní komunikaci - viz. 
plocha . 14 p edkládaného ÚP. V pr hu prací na ÚP došlo k dalším úpravám ešení ÚP, které 
se týkalo i ZPF. Odpov  na dodate né úpravy orgánem ochrany ZPF je ze dne 5.3.2008 pod .j. 
KUJI 17012/2008; OŽP 382/2006. 
     Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti od -
vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení, hranice 
zastav ného území a hranice zastavitelného území obce. 
Údaje o druzích pozemk  na k.ú. Dolní Libochová (ha):  

% zastoupení 
           druh pozemku vým ra (ha) 

ze ZPF z rozlohy k.ú. 
orná p da 236,82 78,08 57,82 
chmelnice 0,00 0,00  
vinice 0,00 0,00  
zahrady 7,24 2,39 1,77 
ovocné sady 2,61 0,86 0,64 
trvalé travní porosty 56,63 18,67 13,83 
zem lská p da celkem 303,30 100 74,06 
lesní pozemky 54,54  13,32 
vodní plochy 28,20  6,89 
zastav né plochy 4,55  1,11 
ostatní plochy 18,93  4,62 
nezem lská p da celkem 106,22  25,94 
rozloha katastru celkem 409,52  100 

Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha): 
Lokalita v ZÚ mimo ZÚ celkem 

1 0,44 1,23 1,67 
2 0,09 0,53 0,62 
3   0,1 0,1 
4 0,15 0,15 0,3 
5 0,22   0,22 
6   0,26 0,26 
7   0,06 0,06 
8   0,31 0,31 
9   0,35 0,35 

10   0,07 0,07 
11   0,65 0,65 
12 viz. text níže 

13   0,34 0,34 
14 0,03 0,14 0,17 
15   0,63 0,63 
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Lokalita v ZÚ mimo ZÚ celkem 
16   0,1 0,1 
17   0,6 0,6 
18   0,41 0,41 
19   0,16 0,16 
20   0,27 0,27 
21   0,1 0,1 
22   0,91 0,91 
23   0,05 0,05 
24   0,39 0,39 
25   0,79 0,79 
26   0,13 0,13 
27   0,74 0,74 
28   0,14 0,14 
29   0,04 0,04 
30   0,28 0,28 
31   0,23 0,23 
32  0,45 0,45 

Celkem 0,93 10,61 11,54 
 
Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha): 
Lokalita 72911 72914 72951 73211 73214 76811 nebonit.plochy celkem 

1       1,53     0,14 1,67 
2       0,55     0,07 0,62 
3       0,1       0,1 
4       0,3       0,3 
5             0,22 0,22 
6           0,26   0,26 
7           0,05 0,01 0,06 
8 0,21     0,1       0,31 
9 0,09         0,23 0,03 0,35 
10 0,07             0,07 
11       0,53     0,12 0,65 
12  viz. text níže  
13           0,34   0,34 
14 0,07         0,1   0,17 
15 0,63             0,63 
16 0,1             0,1 
17   0,6           0,6 
18           0,41   0,41 
19           0,16   0,16 
20     0,23     0,04   0,27 
21     0,1         0,1 
22       0,5   0,41   0,91 
23           0,05   0,05 
24           0,39   0,39 
25           0,79   0,79 
26       0,13       0,13 
27         0,74     0,74 
28       0,05 0,01 0,08   0,14 
29 0,04             0,04 
30 0,28             0,28 
31 0,23             0,23 
32      0,45  0,45 

Celkem 1,72 0,6 0,33 3,79 0,75 3,76 0,59 11,54 
 
 



30 

Klimatický region 
   Území obce leží v klimatickém regionu mírn  teplém vlhkém MT4. 
Hlavní p dní jednotky (HPJ) 
    Rozvojové plochy jsou navrženy na HPJ 29, 32 a 68. 
Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP R .j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996: 

BPEJ ída ochrany plocha pro rozvoj (ha) 
72911 I 1,72 
72914 III 0,6 
72951 IV 0,33 
73211 II 3,79 
73214 IV 0,75 
76811 V 3,76 

Celkem zábor ZPF   10,95 
Ostatní nebonitované plochy   0,59 

Celkem   11,54 

Lok. . 1  
 Ur ena pro výstavbu rodinných dom . Území je ze t í stran obklopeno zastav ným územím. 
Snadno dostupné pro obyvatele obce s bezprost ední p ístupností inženýrských sítí. Návaznost na 
lokalitu . 2, která je rovn ž ur ena pro výstavbu RD. Kapacita obou lokalit je cca 15 RD. 
Lok. . 2  
 Viz. pl. . 1. Obsluha plochy dopravou je možná z dnes funk ní komunikace odd lující pl. . 1 a 
2. Vzhledem k tomu, že výstavba RD je na horizontu území je nutná z hlediska p echodu urbani-
zované ásti obce do volné krajiny uvnit  vn jší hranice stavební parcely výsadba vzr stné zelen . 
Využitím této lokality dochází k "zarovnání" okraje sídla se snadn jším obhospoda ováním ZPF. 
Do lokality zasahuje bývalá skládka odpad . 
Lok. . 3  
 Plocha vymezená pro dostavbu zem lské usedlosti dle žádosti konkrétního majitele pozemku. 
Lok. . 4  
 Proluka v návaznosti na lokalitu . 1 a lokalitu . 2 slouží rovn ž pro výstavbu RD.  
Lok. . 5  
 Plocha v zastav ném území v t žišti zastav ní a bezprost ední návaznosti na ob anskou vyba-
venost obce bude sloužit pro rozší ení kulturních aktivit obyvatel obce - d tský koutek, výletišt , 
místo pro žádoucí setkávání obyvatel. Plocha je vymezena jako ve ejné prostranství. 
Lok. . 6  
 Území trojúhelníkového tvaru ohrani ené zastav ným územím a ochranným pásmem el. vedení 
VN je ur eno pro rozší ení ploch pro bydlení. Pozemek je zamok en, 1 x do roka provád na jeho 
údržba kosením. 
Lok. . 7  
 Úzká parcela podlouhlého tvaru mezi hranicí sou asn  zastav ného území (ZÚ) obce a t lesem 
silnice je navržena na zm nu kultury v zahradu. 
Lok. . 8  
 Plocha mezi ZÚ a ochranným pásmem el. vedení VN vymezena pro rozší ení ploch bydlení a 

íslušné zahrady. Pro ztížené územní podmínky lze uvažovat s dostavbou pouze 1 RD. 
Lok. . 9  
 V zátoce rybníka v návaznosti na jednoduchou stavbu místních sportovc  je vymezena plocha 
pro z ízení víceú elového h išt . Plocha je vymezena ZÚ a biokoridorem procházejícím po b ehu 
Dolnolibochovského rybníka. 
Lok. . 10 
 Plocha pro rozší ení hospodá ské ásti venkovského stavení. 
Lok. . 11 

ešení požadavku majitele v tšího množství zem lských pozemk  na výstavbu zem lské 
stavby s možnostmi bydlení. Plocha ešící požadavek využívá ZPF vymezený polní cestou a silni-
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cí, nevhodný pro zem lské obhospoda ování výkonnou zem lskou technikou. Lokalita se na-
chází v t žišti obhospoda ovaných pozemk  s bezprost edním p ístupem na polnosti. 
Lok. . 12 
 Plocha vypušt na z d vodu aktualizace údaj  KN, kde je pro objekt uveden zp sob využití – 
stavba pro rodinnou rekreaci. 
 Lok. . 13 
 Dle koncepce PRVKÚK Vyso ina bude v obci vybudovaná istírna odpadních vod, na kterou 
budou napojeny obce Dolní Libochová a Horní Libochová. Pro tuto investici je vymezena plocha 
mezi silnicí a tokem Libochovka. Sou ástí plochy je i p ístupová komunikace. Situování je dáno 
spádovými pom ry a požadovanými odstupovými vzdálenostmi za ízení od zástavby. 
Lok. . 14 
 Pod hrází rybníka byl mlýn s ešením p epadu vody. Most pro p epad vody je památkov  chrá-

ným objektem, který je zat žován dopravou a jeho ší kové uspo ádání neodpovídá pot ebám 
ejezdu vozidel i zem lské techniky. Proto je v zám ru obce požadavek na z ízení nové místní 

komunikace, která by problém ešila. Vyhledání nejp ízniv jšího ešení probíhalo postupn  (viz. 
pozn. v úvodní ásti této kapitoly). V ÚP byla vybrána varianta, která z ásti využívá stávající ú e-
lovou cestu, která bude upravena na místní komunikaci. Nová trasa místní komunikace se áste  
odchyluje od ešení, které bylo odsouhlaseno orgánem ochrany ZPF dne 13. 12. 2006 jako plocha 
ozna ená . 15. 
Lok. . 15 

eší požadavek na rozší ení stávajícího za ízení SHR. Sou ástí plochy je i ochranná zele , ne-
bo  situování nové výrobní haly narušuje krajinný ráz. 
Lok. . 16 
 Zem lsky nevyužívané území je pro zem lskou techniku t žko p ístupné, a proto bylo za-
azeno do ploch zahrad. 

Lok. . 17 
 Vlastník rozsáhlých pozemk  na k.ú. obce p edpokládá výstavbu st ediska agroturistiky. Zá-
kladní ešení je dáno lokalitou, která se nachází p i ú elové komunikaci na ZPF ohrani eném 
PUPFL. Vzhledem k požadavk m, které jsou na st ediska agroturistiky kladeny, byla zvolena izo-
lovaná poloha tohoto za ízení, nebo ešení v p ímé vazb  na ZÚ by bylo problémové zejména z 
prostorových pot eba za ízení i možného provozu. Zcela logický je požadavek potencionálního 
investora ešit za ízení na svých pozemcích tak, aby bylo umožn no jejich bezprost ední obhospo-
da ování. 
Lok. . 18 a 19 
 Cílem výstavby rybník  je prodloužení doby odtoku vody z povodí. Nikoliv bezvýznamný ú el 
je estetický i ú el vytvo ení specifického biotopu v zem lské krajin  p ispívajícího ke zvyšování 
druhové biodiverzity území. 
Lok. . 20 
 Strmý, erozn  ohrožený svah (b eh) je ur en pro zalesn ní, což je nepatrným p ísp vkem ke 
zvýšení procentuálního zastoupení les  v rozloze obce. Druhová skladba porostu bude odpovídat 
potenciální p irozené vegetaci a stanovištním podmínkám místa. 
Lok. . 21 
 V návaznosti na lok. . 20 a stávající zahradu v místech mírného pr lehu je ešen požadavek 
majitele pozemku na rozší ení zahrady. 
Lok. . 22 
 Je akceptován požadavek týkající se z ízení p ístupové cesty k vodní ploše a na zalesn ní mén  
kvalitních zem lských p d. 
Lok. . 23 
 Akceptován požadavek majitele pozemku na zalesn ní p ed osamocen  stojící stodolou. 
Lok. . 24 
 Výstavba rybníka v . p ístupové komunikace. Rybník vznikne na míst  porušeného odvodn ní, 
kdy vody prosakují na povrch louky. 
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Lok. . 25 
 Plocha vyhrazená pro výrobu drobnou navazující na budoucí OV a silnici. Z jihozápadní stra-
ny je plocha ohrani ena lok. biokoridorem ÚSES. 
Lok. . 26 
 Jedná se o obnovu zrušené polní cesty, která zlepšuje obsluhu polností a lesa. 
Lok. . 27 
 Vyhovuje se požadavku vlastníka pozemku na zalesn ní. Dot ený pozemek je ze t í stran se-

ený PUPFL. 
Lok. . 28 
 Ve vnit ním oblouku ú elové cesty vedoucí po b ehu rybníka je navrženo zalesn ní. 
Lok. . 29 
 Rozší ení ZÚ pro získání dostate né plochy pro vymezení stavební parcely pro výstavbu RD. 
Lok. . 30 
 Plocha byla vymezena pro výstavbu objektu zem lské výroby. Rozsah vyn tí byl prov en 
podrobn jší studií místa. 
Lok. . 31 
 Plocha je ur ena pro výstavbu RD a zahrady, která je situována v ochranném pásmu el . vede-
ní VN 22 kV. Tvar pozemku upraven tak, aby nedošlo k porušení § 4 písm. a) zák. . 334/1992 
Sb. v platném zn ní. 
Lok. . 32 
 Plocha byla vymezena pro výstavbu objekt  zem lské výroby.  
 

Struktura záboru ZPF 
Lokalita íslo parcely vým ra celé parcely (ha) druh pozemku 

1 287/1 3,27 orná p da 
  287/11 0,13 ostatní plocha 
  287/6 0,1 zahrada 
  278/3 0,09 orná p da 
  278/4 0,08 orná p da 
  278/5 0,07 zahrada 
  337/1 0,21 ttp 
  412 0,18 ostatní plocha 
  414 0,26 ostatní plocha 
2 259/2 0,18 zahrada 
  259/8 0,11 zahrada 
  259/9 0,11 zahrada 
  259/1 29,92 orná p da 
  264 0,09 ostatní plocha 
  259/10 0,1 ttp 
3 287/1 3,27 orná p da 
4 287/1 3,27 orná p da 
  278/6 0,1 zahrada 
  278/7 0,08 zahrada 
5 336/5 0,16 ostatní plocha 
6 59/1 0,66 ttp 
7 341/2 0,06 ttp 
  60 0,02 ostatní plocha 
8 69/1 13,99 ttp 
9 99/1 2,96 orná p da 
  101 0,07 ostatní plocha 
  110 0,24 ttp 

10 126/13 0,07 orná p da 
11 380/1 0,51 ttp 
  386/1 0,25 ttp 
  419 0,13 ostatní plocha 



33 

Lokalita íslo parcely vým ra celé parcely (ha) druh pozemku 
  379 0,01 ostatní plocha 
  366/5 0,04 ostatní plocha 

12  viz. text výše  
13 389/1 4,17 ttp 
14 69/1 13,99 ttp 
  422/1 0,42 vodní plocha 
  389/1 4,17 ttp 

15 224/1 40,86 orná p da 
16 224/1 40,86 orná p da 
17 155 2,65 orná p da 
18 327/1 2,47 ttp 
19 327/1 2,47 ttp 
20 68/1 0,67 ttp 
21 69/1 13,99 ttp 
22 231/2 5,04 ttp 
  228/1 5,23 orná p da 

23 389/1 4,17 ttp 
24 69/1 13,99 ttp 
25 389/1 4,17 ttp 
26 354/1 42,81 orná p da 
27 325/9 0,69 ttp 
28 216 6,49 ttp 
29 177/1 0,24 ttp 
30 173/1 4,98 orná p da 
31 418/2 0,02 ostatní plocha 

 341/2 0,06 ttp 
 354/1 42,81 orná p da 

32 228/1 52,32 orná p da 
 231/2 50,45 ttp 

 
Investice do p dy 

Ze souhrnných projekt  HTÚP bylo provedeno na území obce pouze scelení pozemk  a likvi-
dace p ekážek pro zem lskou techniku a dokon ení odvod ovacích prací. Návrhy nového ozele-

ní krajiny, p ípadn  ochrany p ed vodní i v trnou erozí i výstavby nových cest z staly vesm s 
nerealizovány. 

Nejstarší odvodn ní je z roku 1943 a jde o malé území nad rybníkem K ená ka. Z roku 1960-65 
jsou odvod ovací systémy nad st ediskem živo išné výroby, kolem bezejmenného levostranného 

ítoku do Libochovky, kde dnes vzniká systém malých rybník . Zbývající odvodn ní pozemk  
pochází vesm s z roku 1980. Odvodn ní jako jedna ást tzv. meliora ních opat ení významn  po-
zm nilo vodní režim i tvá  krajiny. Územní plán tyto investice respektuje a p i zásahu do odvod-
ovacího systému (rybníky, výstavba) je stanovena podmínka zachování p ípadn  zlepšení funk -

nosti odvod ovací soustavy. 
Areály a stavby zem lské výroby 

V míst  p vodního hospodá ského dvora vzniklo postupn  st edisko živo išné výroby fy Agras, 
a.s. Kundratice. Areál je situovaný v pohledov  exponované poloze a objekty z doby vzniku jed-
notných zem lských družstev p sobí jako významná estetická závada. Pro zmírn ní d sledk  
negativního vlivu staveb ÚP navrhuje v areálu dosadbu izola ní zelen . P i vstupu do obce od H. 
Libochové se nachází hospodá ská usedlost SHR a ocelový sklad, který je z urbanistického hledis-
ka situován náhodn  a p sobí jako estetická závada p i vstupu do sídla. V zadání ÚP byly vznese-
ny požadavky na rozší ení výrobních ploch p i ocelové koln . Požadavek je akceptován s tím, že 
sou ástí nové plochy musí být výsadba izola ní zelen  potla ující negativní p sobení tohoto skla-
du v obraze obce. 

Drobná zem lská výroba samozásobitelského charakteru se d je tém  ve všech plochách, 
které jsou v hlavním výkrese ÚP vyzna eny jako plochy SO. 
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Uspo ádání ZPF 
Ve smyslu dnes platného zákona o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech nejsou na 

k.ú. D. Libochová vyhlášeny žádné pozemkové úpravy. Krom ešení vlastnických vztah  k p  
musí komplexní pozemkové úpravy ešit i návrh cestní sít , protierozní opat ení, vy len ní po-
zemk  pro prvky ÚSES a pod. 

Majoritním hospodá em na zem lské p  v obci je firma Agras Vyso ina, a.s. Kundratice, 
která hospoda í na cca 80% ZPF. 
Etapizace výstavby 

Napln ní zám  ÚP bude probíhat postupn , nicmén  najít asovou posloupnost vyjad ující 
pravdivý (skute ný) postup realizace jednotlivých d l zejména soukromých investor  (zalesn ní, 
výstavba rybník , dostavba proluk, apod.) je prakticky nemožné. Každá z t chto staveb, resp. 
zm n v území m že být realizována nezávisle na stavb  (zm ) druhé. Navíc se nejedná o území 
se složitou a komplikovanou problematikou. Toto jsou objektivní d vody pro  se etapizace ešící 
odnímání ZPF v ÚP nenavrhuje. 

Na druhé stran  je však sou ástí ÚP požadavek na vypracování územní studie pro nejv tší plo-
chy, kde dochází k dot ení ZPF, tj. ploch . 1,2 a 4. Sou ástí této studie bude ur ení po adí výstav-
by tak, aby nedocházelo k živelnému zastav ní ploch. 
Dopravní pom ry 

Obnovou polní cesty dojde ke zlepšení obsluhy polností a lesa. Rovn ž výstavba nové místní 
komunikace propojující ob ásti sídla usnadní hospodá skou innost, nebo  stávající povolené 
zatížení mostu na hrázi Dolnolibochovského rybníka 5 tun nespl uje normové požadavky a po-
žadavky zem lc i lesník . Napojení sít  ú elových cest na nad azenou dopravní sí  nedo-
znává ešením ÚP zm n. Nové zastavitelné plochy nebrání p ístupu na ZPF ani PUPFL. ešení 
ÚP umož uje další dopln ní sít  polních cest v rámci KPÚ. 
Zd vodn ní vhodnosti navrženého ešení 
 Nejv tší nároky na zábor ZPF mají funk ní plochy bydlení a funk ní plochy výrobní. Poža-

davky na nové plochy pro výstavbu RD jsou podloženy výhledovým po tem obyvatel v sídle 
i stále klesající obložností byt . Výhledov  uvažovaná obložnost bytu 2,67 ob./byt je vysoko 
nad celostátním pr rem, který uvažuje hodnotu 2,20 ob./byt. 

  se jedná o malou obec, musí vedení obce ešit ob asné požadavky místních i cizích pod-
nikajících subjekt  týkající se výstavby svých provozoven i sklad . V zájmu obce je posíle-
ní hospodá ského potenciálu obce proto je z urbanistického hlediska v p ijatelném míst  ta-
kováto plocha vy len na. 

 Výstavbou OV je podmín n další rozvoj i existence nejen sídla D. Libochová, ale i sídla 
H. Libochová. 

 Plocha pro st edisko agroturistiky reaguje na zvýšený zájem obyvatel o tento druh rekreace 
spojenou se zem lskou inností. 

 Na území obce jsou specifické podmínky. Zna nou ást ZÚ obce obklopuje rozsáhlá vodní 
plocha Dolnolibochovského rybníka a krom n kolika meliorovaných pr leh  nacházejících 
se v V. t íd  ochrany je zbývající ást ZPF za azena do I. a II. t ídy ochrany. Proto p i dot e-
ní p d I. a II. t ídy ochrany je pro extenzivní rozvoj obce využíváno ploch t žce p ístupných 
pro zem lskou techniku a ploch, které nejsou sou ástí ucelených hon  zem lské p dy. 

 
Záv r 

Územní plán obce D. Libochová je prvním dokumentem, který eší rozvoj obce ve všech jeho 
souvislostech. Rozvoj obce se však neobejde bez p ekro ení hranice ZÚ. V p ípad  D. Libocho-
vé lze konstatovat, že n kdy protich dné požadavky se poda ilo skloubit tak, že cíle schváleného 
zadání upravené schváleným souborným stanoviskem k projednanému konceptu ÚP jsou napl-

ny. 
 

9.2. Dot ení PUPFL  
Se záborem PUPFL není uvažováno. Do ochranného pásma lesa vstupuje zastavitelná plocha 

. 17. U této plochy regula ní podmínky ÚP stanovují, že do 20 m od hranice PUPFL nebudou 
krom  oplocení realizovány žádné nadzemní stavby. 
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ešením ÚP dochází ke zv tšení celkové vým ry lesa. Jedná se o zalesn ní na plochách (lo-
kalitách) . 20, 22, 27 a 28. P íslušné údaje o t chto plochách lze získat v tabulkové ásti p ed-
chozí kap. 9.1. 
 
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
Námitky ve smyslu § 52 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
podané v rámci projednání návrhu Územního plánu Dolní Libochová: 
 
Námitka . 1 – Ji ina a Miloš Ficovi, Dolní Libochová 17, 592 53 Strážek  
Vymezené území, dot ené p ipomínkou: parcela . (PK) 91, (PK) 92, (PK), (PK)93 v k.ú. Dolní 
Libochová                

 Po obeznámení se s návrhem Územního plánu obce Dolní Libochová, vyjad ujeme jako 
vlastníci par.  .91 ,92 ,93 a rod. Domu . 76 v k.ú. Dolní Libochová /list vlastnictví .134/ 
zásadní nesouhlas s vymezením sousední par. . 392 na další místní komunikaci, navíc ve form  
ve ejn  prosp šné stavby. 

Vzhledem k tomu, že uvažovaná místní komunikace by se nacházela v bezprost ední 
blízkosti našeho domu, resp. p ímo p ed okny obytných místností, lze s ur itostí p edpokládat 
negativní ú inky jejího provozu, které by do zna né míry narušily stávající úrove  našeho 
bydlení-hluk, ot esy, prach, zápach, riziko kontaminace našeho vodního zdroje. 

V p ípad , že by nás O.Ú. Dolní Libochová p i územním ízení, v rámci povolování 
stavby našeho domu na zám r výstavby další komunikace v as upozornil, jist  bychom pak 
stavbu na tomto míst  (a v Dolní Libochová v bec) minimáln  lépe zvážili. Pomineme-li fakt, že 
již stávající komunikace .p. 391 slouží více jako zkratka pro idi e, kte í obcí jen projížd jí, než 
pro pot eby místních obyvatel, p inese výstavba další komunikace pouze další nár st dopravy v 
této ásti obce se všemi negativními d sledky. 

Omezení na stávající komunikaci, nosností mostu je p itom ešitelné jeho možnost 
rekonstrukcí a navýšením jeho nosností. Dle nám dostupných informací z Nár. pam. ústavu není 
památková ochrana tohoto objektu p ekážkou, ale pouze jistým omezením, které ur uje pravidla 
jakým zp sobem jsou tyto rekonstrukce provád ny. P íklady obnovy a rekonstrukcí obdobných 
most  z jiných míst R dokazují, že jde o v c reálnou. Je však zcela na vlastníkovi památkov  
chrán ného objektu (O.Ú Dolní Libochová), aby v p ípad  pot eby inicioval jednání s Nár. pam. 
ústavem. K tomu však, dle nám dostupných informací u památky . Rejst íku 25567/7-4008 

bec nedošlo. Nepochopitelný je pak pro nás postup O.Ú. kdy pro zlepšení dopravní 
obslužností dané ásti obce dává p ednost zp sobu ešení, který kalkuluje s vyvlast ováním 
pozemk  a nutn  vyvolává spory s ob any-vlastníky nemovitostí dot ených zamyšlenou stavbou. 
Z naší strany se pak nelze ubránit dojmu, že skute ný zájem na dohod  s námi m l O.Ú pouze v 

ípad , kdy pot eboval vyjednat uložení plynovodu p es naše pozemky.  
Pokud by p es všechny uvedené argumenty m lo dojít ke schválení Územního plánu obce 

v nezm né podob ., upozor ujeme, že budeme init veškeré právní kroky abychom uvažované 
realizacemi  stavby zamezili, p ípadn  se budeme domáhat kompenzací za znehodnocení 
nemovitosti. 

Myslíme, že územní plán by m l být spíše jakousi dohodou mezi obcí, ob any a státem, 
nikoli však jednostranným diktátem. Protože kone ná dohoda Územního plánu obce je pln  
závislá na schválení zastupitelstvem, žádáme O.Ú., aby naše p ipomínky nebyly ešeny pouze 
formáln , a prosíme zastupitelstvo obce o p ehodnocení této záležitosti. 
 
Rozhodnutí o námitce:  námitka se zamítá 
 
Od vodn ní vyhodnocení námitky za po izovatele:  
V Územním plánu Dolní Libochová (dále jen „ÚP“) je navržena jako ve ejn  prosp šná stavba     
V-D1 – výstavba nové místní komunikace propojující ásti sídla. Stávající místní komunikace, 
propojující ob ásti sídla, je dvoupruhová (krom  úseku na most ) obousm rn  projížd ná 
funk ní skupiny C. Vzhledem k malé únosnosti mostu navrhuje ÚP novou místní komunikaci 
stejné funk ní skupiny jihovýchodn  od sou asné místní komunikace. 
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Stávající spojující komunikace do jižní ásti sídla (jediná p ístupová komunikace) vede p es 
historický klenutý kamenný most, který je veden jako nemovitá kulturní památka pod . 4008.  
Po izovatel si vyžádal od obce Dolní Libochová p edložení zpracovaného znaleckého posudku 
z kv tna roku 2008, který zpracovala Ing. Jana Pavlová – znalec v oboru statika stavebních 
konstrukcí v etn  historických staveb a zakládání. Dle tohoto posudku byl p edm tný most 
ozna en památkou technického charakteru a jako doklad lidové komunika ní stavby s tím, že 
jeho konstrukce je schopná jen pro lehký provoz, v minulosti sloužil pro chodce a lehké 
hospodá ské povozy tažené ko mi. Dnes dochází k tomu, že po most  jezdí i t žká vozidla. Na 
toto zatížení nebyl most konstruován. Z výše uvedeného jasn  vyplývá, že stávající p ístup do 
jižní ásti sídla spojovací cestou p es historický most je nevyhovující a je t eba navrhnout ešení. 
V rámci ÚP je proto navržena možnost výstavby nové p ístupové místní komunikace. Tento 
návrh nicmén  nevylu uje možnost opravy stávajícího mostu tak, aby vyhovoval technickým a 
statickým požadavk m. Územní plán nena izuje, ale naopak nabízí možnost jak dopravní situaci 
vy ešit. ešení je v samostatné kompetenci obce Dolní Libochová.   
K dopravní intenzit  v obci Dolní Libochvá: 
Dle údaj  z celostátního s ítání silni ní dopravy z roku 2000 je na silnici . III/36044 intenzita 
dopravy za 24 hodin 411 vozidel. Intenzita dopravy za 24 hodin v roce 2010 se p edpokládá 477 
vozidel. Tyto hodnoty pat í k nejnižším hodnotám v uvád ném s ítání nap . v porovnání 
s obdobnými komunikacemi za azenými rovn ž  v kategorii III. t ídy.  
 
Od vodn ní vyhodnocení námitky za obec – v zastoupení ur eného zastupitele, Olga Válková – 
starostka obce Dolní Libochová:  
 Ur ený zastupitel pln  souhlasí s od vodn ním po izovatele.    
 
Námitka . 2  – Ladislav Lukášek, Dolní Libochová 13, 592 53 Strážek  
Vymezené území, dot ené námitkou: parcela . (PK) 390/3, p. .(pk) 203 v k.ú. Dolní Libochová 
Námitka – podávám námitku k návrhu územního plánu v tomto rozsahu: 
1) plochu vyzna enou VP (u rybníka) za adit do ploch trvalých travních porost  ZL 
 
Rozhodnutí o námitce : námitce se vyhovuje 
 
Od vodn ní vyhodnocení námitky za po izovatele:  
Požadovanou zm nou funk ního využití nedojde k dalšímu záboru zem lského p dního fondu, 
požadované funk ní využití nekoliduje s ostatními p iléhajícími funk ními plochami   
 
Od vodn ní vyhodnocení námitky za obec – v zastoupení ur eného zastupitele, Olga Válková – 
starostka obce Dolní Libochová:  
Ur ený zastupitel souhlasí s od vodn ním po izovatele.    
 
11. Vyhodnocení p ipomínek 
Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem (starostka obce – Olga Válková) vyhodnotil 
výsledky projednání dle § 53 stavebního zákona. 
 

ipomínka . 1 – Ladislav Lukášek, Dolní Libochová 13, 592 53 Strážek   
Vymezené území, dot ené p ipomínkou: parcela .(pk) 203 v k.ú. Dolní Libochová 
1) plochu kolem TIV požaduji za adit do ploch výroby zem lské VZ 
2) plochu vyzna enou v p íloze (vyšrafovanou) požaduji za adit do ploch výroby zem lské VZ  
 
Vyhodnocení p ipomínky k bodu 1: 
Za po izovatele: 
Požadovaná ást pozemku p. . (PK) 203 v k.ú. Dolní Libochová se nachází v zastav ném území, 
z východní strany sousedí pozemek s plochou BR – bydlení v rodinných domech (ve vlastnictví 
žadatele), ze západní strany sousedí požadovaný pozemek s plochou ZZ – plochy zem lské – 
zahrady a sady. Dle po izovatele lze požadavku vyhov t, nebo  nedochází ke kolizi a 
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k zásadnímu narušování funk ních ploch. Vzhledem k výše uvedenému souhlasí po izovatel 
s danou p ipomínkou. 
Za obec: 

ikláníme se p ipomínce . 1 vyhov t 
 
Vyhodnocení p ipomínky k bodu 2:  
Za po izovatele: 
Požadavek se týká za azení ásti pozemku p. . 231/2 v k.ú. Dolní Libochová do zastavitelné 
plochy pro zem lskou výrobu. Po izovatel si vyžádal dopl ující stanovisko dot eného orgánu 
na úseku ochrany zem lského p dního fondu – KrÚ kraje Vyso ina, odbor ŽP (dále jen“ 
krajský ú ad“). Krajský ú ad uvedl ve svém stanovisku ( .j. KUJI 56782/2010 OZP 382/2006 ze 
dne 16.7.2010) následující:  
I. vydává stanovisko . 2 dle § 5 odst. 2 zákona k dopln nému návrhu územního plánu Dolní 
Libochová – plocha . 32: 
Z hlediska zákonem chrán ných zájm  se ud luje kladné stanovisko k této ploše (dle p ílohy 
tohoto stanoviska): 
 

32 –  zem lská výroba (0,45 ha) na p dách v V. t íd  ochrany, navazuje na zastav né území 
obce, áste  zasahuje do souvisle obhospoda ovaných pozemk , vzhledem k 
charakteru plochy však nedojde ke zhoršení obhospoda ovatelnosti p dy. 

  
Po izovatel respektuje stanovisko krajského ú adu – souhlasí se za azením ásti pozemku p. . 
231/2 v k.ú. Dolní Libochová v rozsahu dle p ílohy . 1 tohoto dokumentu.    
Za obec: 
Souhlas s po izovatelem 
 
Záv r: p ipomínce vyhov t.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                                ........................................................... 
                starosta   obce          místostarosta obce  
         Olga Válková v.r.                                                           Jana Lukášková, v.r. 
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íloha . 1 
Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO 

 
a) Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS 

Na území obce D. Libochová má Vojenská ubytovací a stavební správa svoje specifické 
zájmy, nejsou zde pozemky ve vlastnictví R Ministerstva obrany. Silni ní sí  je stabilizována s 

edpokladem zlepšení parametr  silnic. Pro územní a stavební innost v ešeném území platí, že 
edem musí mít s VUSS projednána výstavba nebytových objekt , objekt  a staveb vyšších jak 

15 m, staveb vyza ujících elektromagnetickou energii, dálková vedení VN a VVN, návrhy na 
zm ny využití území, dobývací prostory, z izování vodních d l, S PHM, dálková kabelová 
vedení, nové trasy v etn  p eložek. 

Územní plán respektuje stávající za ízení hasi ské zbrojnice. V sou asné dob  není v sídle 
ve ejný vodovod. V bezprost ední vazb  na zastav né území obce je rozsáhlý rybník, k jehož 

ehu je umožn n p íjezd požární techniky po áste  zpevn ných komunikacích. erpací 
stanovišt  musí být upravena tak, aby odpovídala normovým parametr m. Požadované množství 
vody je kapacitou rybníka zajišt no. Územní plán obce zp ístup uje jednotlivé plochy 
urbanizovaného území pro požární techniku. Výhledov  má být obec napojena na úpravnu vody 
v Mostišti z vodojemu Kundratice 2 x 100 m3. Na hlavních vodovodních adech pak bude 
osazeno pat né množství požárních hydrant . 

Plánovanými stavebními aktivitami se nep edpokládá st et se zájmy civilního letectví ani 
narušení ochranného pásma radioloka ního za ízení A R. 
 
b) Požadavky CO 
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou ani záplavou. Na území obce není vyhlášeno 
záplavové území. 
Zóny havarijního plánování 

Na území obce se nevyskytují. 
Návrh ešení ukrytí obyvatelstva 

Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Zp sob kolektivní 
ochrany stanoví ást pátá vyhlášky . 380/2002 Sb. 

Na území obce se nenacházejí žádné stálé úkryty, proto p i mimo ádných událostech bude 
ukrytí obyvatelstva zajiš ováno v improvizovaných úkrytech. Improvizované úkryty budují k 
ochran  obyvatelstva p ed ú inky sv telného a tepelného zá ení, pronikavé radiace, kontaminace 
radioaktivním prachem a proti tlakovým ú ink m zbraní hromadného ni ení v p ípad  
nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v dob  vále ného stavu. Improvizované úkryty se 
budují dle konkrétní situace v p edem vytypovaných prostorech. Dob hová vzdálenost pro 
úkryty je 500 m, což lze transformovat do asového úseku 15 minut. 
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro p ípadnou evakuaci i ubytování obyvatelstva se navrhuje využít prostor polyfunk ního 
domu, p ípadn  MŠ. Organiza ní zajišt ní v etn  evidence vhodných objekt  je nutno ešit na 
úrovni samosprávy nebo  toto p ekra uje rámec možnosti ešení ÚP. 
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen. Dle 
sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . 
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná území a zastavitelná území 
obce 

Na území obce nejsou takovéto látky skladovány, rovn ž územní plán obce s umis ováním 
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití 

chto látek ve výrobních technologiích je problematiku nutno ešit dle aktuálních stanovisek 
dot ených orgán  státní správy v územním a stavebním ízení.  
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Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink  
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události 

Práce organizuje obecní ú ad s využitím sboru dobrovolných hasi . P íprava ur ených 
pracovník  pro ešení úkol  ochrany obyvatelstva p i mimo ádných událostech organizuje 
obecní ú ad a Hasi ský záchranný sbor. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu a 
která je mimo kompetence obce budou opat ení zajiš ována z úrovn  Kraje Vyso ina. 
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území 

Na území obce nejsou tyto látky skladovány a v ešení ÚP se s jejich usklad ováním 
neuvažuje. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování obce užitkovou vodou bude z ve ejných i soukromých studní, pitnou 
vodou pak dovozem balené vody v celkovém denním množství 1,56 m3/den. El. sí  VN 22 kV 
má vysokou provozní jistotu plnící požadavky pro nouzové zásobování obce el. energií. 
Požadavky na dopravní sí  

Ší kové uspo ádání silnice v urbanizované ásti sídla v zásad  spl uje požadavek 
nezavalitelnosti trasy, který je dán vzorcem (v1+v2):2+6 m, kde v1 a  v2 jsou pr rné výšky 
budov po hlavní ímsu v metrech na každé stran  silnice. 

Výstavbou nové místní komunikace s mostem dostate né únosnosti dojde k bezpe nému 
propojení obou ástí sídel. 
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íloha . 2 
Vymezení pojm  

 
-    Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými 
provád cími vyhláškami. 

 
-    Ostatní pojmy 

Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 
 území urbanizované - zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 

jinak i krajina sídla 
 území neurbanizované - území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., odst. 1, písm. f) jinak i 

krajina volná 
 území stabilizované - území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 

plochy bez výrazných zm n 
 území aktivní - území i plochy navržené k rozvoji - rozvojové (zastavitelné plochy) i plochy 

vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití znehodnoceného 
území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 

 význam nadmístní - innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 koeficient zastav ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku a 
celkovou vým rou pozemku 

 stavební ára - udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í 
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizolity, aj.) ur í 
podrobn jší UPD i územní studie 

 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlaží, ú elov  
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti. 

 malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod, služby s celkovou provozní plochou do 
200 m2 

 menší ubytovací a stravovací za ízení - za ízení pro p echodné ubytování s max. 15 l žky a 
s tím spojenými službami, odbytové místo s max. 35 místy u stolu. Za ízení mohou p sobit i 
odd len . 

 hospodá ské zví ectvo - skot, prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo - králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost - p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba - podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak  
 na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 
 drobná výrobní innost - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob  

emeslnické bez negativních ú ink  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty 
aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 200 m2 skladovací plo-
chy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP na 
pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 

 innosti náro né na p epravu zboží - sklady, výrobní i jiná za ízení event. služby vyžadující 
denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2 

 ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 
zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006) 
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íloha . 3 
Limity využití území 

 
 Dobrá znalost limit  a možností využívání území má zásadní význam pro kvalitní 
rozhodování v území. Níže uvedené „vstupní“ údaje odpovídají skute nému stavu v dob  
zpracování ÚP. V druhé ásti sestavy limit  jsou uvedeny podmínky plynoucí z ešení ÚP, které 
je t eba mimo jiné akceptovat pro zajišt ní udržitelného rozvoje. 
 
a)Vstupní údaje (podmínky) 

Hranice územních jednotek 
- k.ú. Dolní Libochová = území obce Dolní Libochová 
- území obce Dolní Libochová = území ešené územním plánem 

 Ochrana dopravní a technické infrastruktury 
-  silnice III. t ídy 15 m od osy na ob  strany mimo ZÚO 
- rozhledové trojúhelníky dle konkrétního p ípadu 
-  nadzemní vedení VN 22 kV 7 m od krajního vodi e na ob  strany (zák. . 

458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.) 
   10 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na ízení 

   . 80/57 Sb.) 
-  stožárové TS 22/0,4 kVA viz nadzemní vedení VN 22 kV 
-  STL plynovod 1 m v zástavb  (na ob  strany od p dorysu), 
                            4 m mimo zástavbu (na ob  strany od p dorysu) 
-  kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
-  nad pr m. 500 mm                                 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob  strany 
-  vodovodní ad do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce na ob  strany 
- vodovodní ad nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce na ob  strany 
- u vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok nad  200 mm, s úrovní dna ve hloubce v tší než 

2,5 m pod ÚT, se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšují o 1 m 
Ochrana podzemních a povrchových vod 
- PHO 3°vod.odb ru Brno-Svratka-Pisárky celé území obce 
- ochr. pásmo 1° vod. zdroje soukromé studny nemají vyhlášeno 
  skupinový vodovod 10x10m - cizí k.ú. 
- ochr. pásmo 2° vod. zdroje nejsou vyhlášena 
- ochr. pásmo vodojemu 15 x 15 m 
Ochrana kulturních hodnot 

- kulturní památky  viz. ÚSKP R 
- archeologické památky viz. §22 a 23 zák. . 20/1987 

Ochrana p írodních hodnot, ŽP 
- významný krajinný prvek § 9 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci 
- ochranné pásmo lesa 50 m od okraje PUPFL 
Zájmy Armády R ochranné pásmo radioloka ního za ízení 

 
b)Údaje (podmínky) ur ené územním plánem 

Ochrana kulturních hodnot 
- p dorys a obraz sídla respektovat p dorysné uspo ádání sídla s 

rozsáhlou vodní plochou 
- obraz sídla zachovat rozhodující prostorové vztahy v 

uspo ádání sídla uvedené v ÚP 
- památkov  hodnotné objekty žádoucí je ochrana drobných staveb (boží muka) 

a jiných artefakt  na území obce 
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 Ochrana p írodních hodnot 
- ochrana ZPF  vyhodnocení záboru ZPF je obsahem výkresové a  

                                                                    textové ásti 
- lokální ÚSES (biocentra, biokoridory) obecn  nezastavitelné plochy (podmín  lze 

ipustit stavbu technické i dopravní 
infrastruktury liniové nap  biokoridorem, 

ípadn  stavby ŽP) 
- ochrana krajinného rázu je ur ena koncepcí ÚP 
Ochrana protipovod ová 
- vodní plochy a toky do 10 m od b ehu zákaz umis ování staveb krom 

staveb pro ŽP, zcela výjime  stavby dopr. a 
tech. infrastruktury liniové (nerovnob žné s 
tokem), stavby vodohospodá ské, p íp. drobné 
architektury 

- nová výstavba  s výrazným podílem vsakování vod a retardací 
zpevn ných ploch 

- provozní pásmo pro úpravu tok  min. 6 m od b ehové hrany toku 

 Hygiena prost edí  
- plochy smíšené obytné OP po hranicích vlastního pozemku 
- plochy výrobní OP po hranicích vlastního pozemku 
- plochy výrobní (areál SŽV) OP - viz. grafická ást 

 - OV spole ná pro ob  obce 50 m od obvodu areálu 
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íloha . 4 
Posouzení životního prost edí z hlediska negativních ú ink  z dopravy 

 
Zdrojem hluku v obci Dolní Libochová je: 
- silnice III/36044 
 
Podklady pro stanovení p edpokládaných hladin hluku a pot ebných hlukových pásem: 
1. Údaje z celostátního s ítání silni ní dopravy z roku 2000. 
2. Koeficienty r stu dopravy dle celostátního s ítání silni ní dopravy z roku 2000. 
3. Hluk z dopravy (metodické pokyny pro výpo et hluku z dopravy). 
4. Hygienické p edpisy svazek 37 z roku 1977. Na ízení vlády ze dne 21. ledna 2004, kterým se 

ní na ízení vlády . 502/2000 Sb. 
 

edpokládaná výhledová intenzita dopravy od jednotlivých úsek  komunikace je patrná z 
tabulky . 1. 

Stanovení p edpokládaných hladin hluku a pot ebných hlukových pásem je patrný z tabulky 
. 2 

 
 

Stanovení p ípustných hladin hluku dle Na ízení vlády ze dne 21. ledna 2004, kterým se m ní 
Na ízení vlády . 502/2000 Sb. 

 
Základní hladina hluku ve venkovním prostoru        50 dB(A) 

- hluk v okolí hlavních pozemních komunikací     + 10 dB(A) 
- korekce na denní dobu - den       +/- 0 dB(A) 
 -  noc         - 10 dB(A) 
 

ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavní komunikace a denní dobu 
    60 dB(A) 

ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavní komunikace a no ní dobu 
    50 dB(A) 
 
Vzhledem k nízké intenzit  dopravy a 1% spádu komunikace nebude ani ve výhledu obytná 
zástavba negativn  ovliv ována hlukem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTENZITY DOPRAVY - DOLNÍ LIBOCHOVÁ  tab. . 1 
 

OZNA ENÍ 
SILNICE 
(ÚSEK 

SILNICE-
IŽOVATKY) 

ÚDAJE S ÍTÁNÍ DOPRAVY Z 
ROKU 2000 

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA 
DOPRAVY V ROCE 2010 

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA 
DOPRAVY V ROCE 2020 

SKUTE NÝ PO ET 
VOZIDEL (KTERÉ 
PROJEDOU PO 
KOMUNIKACI) 

SKUTE NÝ 
PO ET VOZIDEL 

(KTERÝ 
PROJEDE ZA 
PR RNOU 

hod.) 

PROCENTNÍ PODÍL 
ŽKÝCH VOZIDEL 

PO ET 
DOPRAVNÍCH 

PROST EDK  ZA 
24 hod. 

PO ET 
DOPRAVNÍCH 

PROST DK  ZA 24 
hod. 

PO ET DOPRAVNÍCH 
PROST DK  ZA 24 

hod. 
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Ž
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Ž
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Ž
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VY ZA 
24 hod. 
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od 7.00 
hod.-do 

23.00 hod. 

od 23.00 
hod.-do 

7.00 hod. 
DENNÍ NO NÍ SOU . 

STAV VÝHLED 

20
10

 

444 33 28 4 - 9,2 

1 
silnice 

III/3604
4 

42 355 14 411 44 422 11 477 45 462 14 521 

 20
20

 
 

485 36 30 5 - 8,6 

           
          

           

       
              

       

       
              

       

 
 
 
 
 
 
 



 

STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ, dle metodických pokyn  pro navrhování obcí z hlediska ochrany 
obyvatelstva p ed nadm rným hlukem z pozemní dopravy - Dolní Libochová         tab. . 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysv tlivky: 
F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBIL  A AUTOBUS  X - PO ET REDUKOVANÝCH VOZIDEL K1 - VLIV P ILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY 
F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY     Y - POMOCNÁ VELI INA   K2 - VLIV SPOLUP S. V TŠÍHO PO TU ZDROJ  
HLUKU           F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY K - VLIV ZELEN  
 

Ozna ení silnice 
VÝPO ET HODNOTY "X" KOREKCE 

ÍPUSTNÉ HLADINY 
HLUKU DLE NA ÍZENÍ 

VlÁDY ZE DNE 21. LEDNA 
2004 

CHRÁN NÉ VENKOVNÍ PROSTORY 
OSTATNÍCH STAVEB A CHRÁN NÉ OSTATNÍ 

VENKOVNÍ PROSTORY 

OCHRANNÉ HLUKOVÉ 
PÁSMO V m DLE SM RNICE 

PRO VÝPO ET 
EKVIVALENTNÍ HLADINY 

HLUKU 
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íloha . 5 

 
Vý et pozemk  pro ve ejn  prosp šné stavby (VPS), ve ejn  prosp šná opat ení 

(VPO), ploch pro asanaci 
 
 
 

Ve ejn  prosp šné opat ení dot ené parcely 

V-D1        Výstavba nové místní 
komunikace propojující ásti 
sídla 

389/1, 422/1, 69/1 

V-T1        Výstavba vodojemu 259/10 

V-T2        Výstavba OV 389/1 

P-OV1     Výstavba sportovní plochy 
v ásti sídla na pravém b ehu 
Dolnolibochovského rybníka 

99/1, 101, 110 

 
 
 


