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1. Textová þást – Ĝešení územního plánu

1.a)

Vymezení zastavČného území

ZastavČné území je vymezeno ve výkresové þásti územního plánu. Za základ pro jeho
vymezení byl vzat mapový podklad – katastrální mapa, dále bylo postupováno dle §58
zákona þ.183/2006 Sb. V Ĝešeném území je vymezeno více zastavČných území.
ZastavČné území tvoĜí pozemky v intravilánu obce, a dále pozemky vnČ intravilánu, a to
zastavČné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace a jejich þásti ze
kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavČného území, veĜejná prostranství a další
pozemky obklopené zastavČným územím. ZastavČné území je vymezeno k datu vydání
územního plánu formou OOP.
Aktualizace zastavČného území je z února 2020.

1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Územní plán je koncepcí rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot. Vydává se pro celé
území obce. Smyslem územního plánu je jasnými pravidly podporovat vyvážený a koncepþní
rozvoj obce, napomáhat úþelnému využívání jejího území, regulovat stavební þinnost a
pĜitom sladit zájmy soukromých osob a dlouhodobé zámČry obce.
ýlenČní dle významu obsahuje, mimo zastavČného území plochy zmČn, jimiž jsou
zastavitelné plochy, plocha pĜestavby a plochy zmČn v krajinČ.
Hlavní koncepþní cíle:
x
navržení pĜimČĜeného všestranného územního rozvoje obce
x
rozvoj venkovského bydlení v rodinných domech (plochy smíšené obytné)
x
rozvoj podnikání pĜinášejícího místní zamČstnanost (plochy výroby a skladování)
x
rozvoj obþanské vybavenosti a využití volného þasu (rekreaþní sportovištČ)
x
zásady Ĝešení technické a dopravní infrastruktury
rozvoj potĜebné technické infrastruktury
x rehabilitace veĜejných prostor obce
x zlepšení prostupnosti krajiny
Ochrana hodnot
PĜírodní hodnoty
ěešené území leží v harmonické kulturní krajinČ s charakteristickým reliéfem, zalesnČnými
chlumy, potoky, rybníky. Územní plán stanovuje zásady ochrany:
x prvkĤ lokálního ÚSES a VKP (lesy, vodní toky a plochy), dotvoĜení ekologické kostry
krajiny
x zemČdČlské kulturní krajiny (s ornými pĤdami také I. a II. tĜídy ochrany)
Civilizaþní hodnoty
Civilizaþní hodnotou je existence zainvestovaného prostĜedí pro život obce, schopné dalšího
rozvoje. Územní plán stanovuje zásady pro:
x ochranu a šetrný rozvoj civilizaþních hodnot území
x zlepšování podmínek pro obþanskou vybavenost a její rozšíĜení
Kulturní hodnoty
Územní plán stanovuje podmínky pro územní ochranu nemovitých kulturních památek a
jejich prostĜedí a dalších kulturních hodnot:
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objekty drobné sakrální architektury (návesní kapliþka, kĜíže, boží muka v krajinČ bez
památkové ochrany)
Urbanistické hodnoty
Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu:
- prostĜedí sídla, jeho mČĜítka a charakteru
- prostorových vazeb v sídle a krajinČ
Architektonické hodnoty
Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu stavebních dominant a objektĤ drobné
architektury.
(UzavĜená jednoduchá návesní kaple se stĜešní lucernovou zvoniþkou, jaká se bČžnČ
vyskytuje v jihoþeském prostĜedí. Kaple tvoĜí celek s kamenným kĜížem.).

1.c) Urbanistická koncepce, vþetnČ urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdílným zpĤsobem využití, zastavitelných ploch, ploch pĜestavby a systému
sídelní zelenČ
Návrh urbanistické koncepce vychází z požadavkĤ obce na územní a hospodáĜský rozvoj. Je
navrženo soustĜećovat zástavbu do existujícího zastavČného území. NovČ zastavitelné
plochy navrhuje územní plán jako plynulý rĤst sídla v kontaktu se zastavČným územím v
dosahu stávajících komunikací a cest. Klade dĤraz na ochranu krajiny a jejích jednotlivých
složek – zemČdČlské pĤdy, lesa, vodních ploch a zelenČ. Do volné krajiny (mimo kontakt se
stávajícím sídlem) nejsou navrženy žádné nové zastavitelné plochy.
V sídle je navrženo rozšíĜení ploch pro smíšené bydlení (bydlení v individuálních rodinných
domech venkovského typu s možností drobného podnikání, drobné vybavenosti a hobby
þinností), obþanskou vybavenost (sportovní hĜištČ) a výrobu a skladování.
Navržené zastavitelné plochy jsou þlenČny na plochy s rozdílným zpĤsobem využití dle
jednotlivých funkþních typĤ. Plochy jsou barevnČ odlišeny a oznaþeny kódem. Jedná se o
následující plochy:
Navržené zastavitelné plochy
A1 (+C1)–využití smíšené obytné + místní komunikace (C1)
Lokalizace: Severní hrana zastavČného území.
výmČra (ha): 0,8
souþasné využití: orná pĤda, TTP
navrhované funkþní využití: plochy smíšené obytné (A1) + místní komunikace (C1)
specifické podmínky pro využití: využití plochy je podmínČno novČ navrženou místní
komunikací C1 zpĜístupĖující lokalitu. ýást plochy lze pĜípadnČ dopravnČ a infrastrukturou
napojit pĜímo ze silnice III/1702.
A2 (+C2)–využití smíšené obytné + místní komunikace (C2)
Lokalizace: Východní hrana zastavČného území.
výmČra (ha): 0,2
souþasné využití: TTP
navrhované funkþní využití:plochy smíšené obytné (A2) + místní komunikace (C2)
specifické podmínky pro využití: -
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A3
výmČra (ha): 0,15
souþasné využití: TTP, zahrada
navrhované funkþní využití: plochy smíšené obytné
specifické podmínky pro využití: A4
výmČra (ha): 0,28
souþasné využití: TTP, zahrada
navrhované funkþní využití: plochy smíšené obytné
specifické podmínky pro využití: STL plynovod procházející þástí plochy
B1
výmČra (ha): 0,15
souþasné využití: TTP
navrhované funkþní využití: obþanská vybavenost (sportovní víceúþelové hĜištČ)
specifické podmínky pro využití: C3
výmČra (ha): nepodstatná
souþasné využití: TTP
navrhované funkþní využití: cesta v krajinČ se zpevnČným povrchem
Propojení polní cesty do NemČtic. Cesta C3 (t.þ. ýásteþnČ nefunkþní a zarostlá náletem) leží
na vlastním oddČleném pozemku þ.1136 (k.ú. LibČtice), k propojení na navazující cestu v
k.ú. NemČtice je navržena zastavitelná plocha na þásti pozemku 219/2 (k.ú. LibČtice) o ploše
cca 50m2.
D1 –využití výroby a skladování
Lokalizace: Severní hrana zastavČného území.
výmČra (ha): 0,1
souþasné využití: orná pĤda
navrhované funkþní využití: plochy výroby a skladování
specifické podmínky pro využití: PĜímá návaznost na plochu A1
Limit: ochranné pásmo letištČ Strakonice (cca ½ plochy)


E1–využití rekreace

VýmČra (ha):0,181
Lokalizace: Západní hrana zastavČného území.
Plocha navazuje na zastavČné území (dvČma hranami)
Napojení ze stávající komunikace, která je návrhem ZmČny þ. 1 rozšíĜena – C4
Limit: Vzdálenost 50m od okraje lesa je návrhem ZmČny þ. 1 snížena na 20 m
Podmínka pro plochu:
Na ploše bude umístČn pouze jeden dĤm, bude se tudíž jednat o jeden stavební pozemek.
Prostorové a hmotové uspoĜádání bude podĜízeno prostoru tak, aby byl eliminován negativní
vliv na krajinný ráz harmonického území zemČdČlské krajiny Pošumaví.


A6–využití smíšené obytné

VýmČra (ha):0,101
Lokalizace: Východní hrana zastavČného území.
Plocha navazuje na zastavČné území (tĜemi hranami)
Napojení ze stávající komunikace, která je návrhem rozšíĜena – C4
Limit: Na ploše se nachází stávající vodovodní Ĝad – velice okrajovČ- v jižním cípu plochy
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A7–využití smíšené obytné
VýmČra (ha):0,187
Lokalizace: Jižní hrana zastavČného území.
Plocha navazuje na zastavČné území (jednou hranou), kdy tato þást zastavČného území je
vymezena jako plocha pĜestavby (A8) a je uvažována jako jedna plocha pro zástavbu.
PĜístup na plochu pĜes plochu pĜestavby. Jedná se o Ĝešení celé plochy, bude to tudíž vnitĜní
komunikace v ploše sestávající z ploch A7 a A8.
Podmínka pro plochu:
Dopravní napojení bude na plochu A7 pĜes výrobní areál.
Navržené plochy pĜestavby
A8–využití smíšené obytné
VýmČra (ha):
Lokalizace: Jižní hrana zastavČného území.
Napojení ze stávající komunikace
Podmínka pro plochu:
UmožnČní vybudování pĜístupu na plochu A7
V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázán negativní vliv na chránČné prostory
budoucí zástavby dle naĜízení vlády þ.272ú2011 Sb.. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými
úþinky hluku a vibrací, ve znČní pozdČjších zmČn a doplĖkĤ, vĤþi stávajícímu negativnímu
ovlivnČní ploch nadlimitním hlukem z plochy výroby a skladování.

1.d) Koncepce veĜejné infrastruktury, vþetnČ podmínek pro její umísĢování,
vymezení ploch a koridorĤ pro veĜejnou infrastrukturu, vþetnČ stanovení
podmínek pro jejich využití
dopravní infrastruktura
Komunikace musí být navrženy dle normových hodnot. NovČ navržené kĜižovatky (hlavnČ
jejich vzdálenost) musí být v souladu s normovými hodnotami ýSN 73 6110, ýSN 73 6102.
Vlastní kĜižovatky je nutné stavebnČ upravit tak, aby úhel kĜížení byl v rozmezí 75 stupĖĤ až
105 stupĖĤ. Dopravní prostor je nutné oddČlit od ostatních ploch (chodníky, zelení).
Rozhledové pole v kĜižovatkách musí být prosto všech pĜekážek vyšších než 70cm.
Návrh Ĝešení:
C1
Navržená nová místní komunikace od þistiþky do zastavitelné plochy A1 + D1 (smíšené
bydlení a výroba a skladování). Místní komunikace obousmČrná s parametry šíĜky veĜejného
prostoru dle platné právní úpravy. Jedná se o veĜejnČ prospČšnou stavbu.
C2
Navržená nová místní komunikace zpĜístupĖující zastavitelnou plochu A2 (smíšené bydlení)
a þást zastavČného území (rovnČž smíþené bydlení). Jedná se o veĜejnČ prospČšnou stavbu.
C3
Navržené propojení polních cest z LibČtic do NemČtic pro místní nemotorovou dopravu
(pĜípadnČ zemČdČlskou a lesnickou techniku). Pro místní dopravní vztahy má trasa velký
význam, stávající objízdná trasa je dlouhá. Jedná se o veĜejnČ prospČšnou stavbu.
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C4
Plocha pro rozšíĜení stávající komunikace za úþelem dopravního napojení zastavitelné
plochy E1 a zároveĖ návaznost na stávající komunikaci ve vzdálenČjší poloze od plochy.

technická infrastruktura – vodohospodáĜské Ĝešení
Zásobování pitnou vodou
Návrh Ĝešení
Zásobování vodou vyhovuje pro rozvoj obce v rozsahu navrženém tímto územním plánem.
Pro novou zástavbu jsou navrženy nové vodovodní Ĝady (jako veĜejnČ prospČšné stavby).
OdkanalizováníaēištĢníodpadníchvod
Návrh Ĝešení
Odkanalizování sídla LibČtice vyhovuje do budoucna. Pro novou zástavbu jsou navrženy
nové kanalizaþní Ĝady napojené na stávající kanalizaci nebo pĜímo na ýOV (jako veĜejnČ
prospČšné stavby).
technická infrastruktura – energetika
Elektrická energie
Navržený nárĤst kapacity pĜíkonu je v zásadČ pokryt rezervou stávající trafostanice.
Nové rozvody NN na navržených zastavitelných plochách budou Ĝešeny zemním kabelem.
Je vymezen koridor technické infrastruktury Ee1 – VVN 110 kV. Koridor je v poloze, která je
v souladu se ZÚR JþK. Koridor vymezený v ÚP neodpovídal vymezení v ZÚR.
Zemní plyn
V území je Ĝešeno zásobování plynem (STL plynovod). VytápČní objektĤ (pouze bydlení) je
pevnými palivy, dĜevem a plynem, þásteþnČ i elektĜinou. Tato koncepce je zachována i pro
novČ navrhovanou zástavbu. Pro novou zástavbu jsou navrženy nové STL plynovodní Ĝady
(jako veĜejnČ prospČšné stavby).

Alternativní zdroje energie k vytápČní
Termální þerpadla a zaĜízení pro využití solární energie lze využít jako plnohodnotný nebo
doplĖkový zpĤsob vytápČní.

Pevná paliva
DĜevo, dĜevČné pelety, biomasu a jiné obnovitelné zdroje lze použít jako plnohodnotný nebo
doplĖkový zpĤsob vytápČní. Spalování uhlí bude minimalizováno.
obþanské vybavení
Existující obþanské vybavení je návrhem územního plánu podporováno a chránČno:
obecní úĜad
Je navržena nová zastavitelná plocha pro víceúþelové hĜištČ.
Plochy smíšeného bydlení umožĖují vznik drobné obþanské vybavenosti jako souþásti
obytných þtvrtí v rámci rodinného domu (obchod, ordinace, dílna, atelier, kanceláĜ).
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veĜejná prostranství
Stávající veĜejná prostranství jsou územním plánem chránČna.
Nová veĜejná prostranství jsou navržena v dimenzích umožĖujících umístČní technické a
další infrastruktury, mobiliáĜe, parkovacích ploch a zelenČ.

1.e) Koncepce uspoĜádání krajiny, vþetnČ vymezení ploch s rozdílným zpĤsobem
využití, ploch zmČn v krajinČ a stanovení podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozních opatĜení, ochrany pĜed
povodnČmi, rekreace, dobývání nerostĤ a podobnČ
Koncepce uspoĜádání krajiny
Koncepce uspoĜádání krajiny se návrhem územního plánu nemČní. ěešení územního plánu
pĜebírá návrh ÚSES v podrobnosti plánu ÚSES i s návaznostmi na sousední správní území.
Prostupnost krajiny je zajištČna stávajícími polními a lesními cestami, je navrženo jejich
doplnČní.
Jsou vymezeny plochy zmČn v krajinČ
plochy lesní LE.1
zalesnČní
plochy lesní LE.2
zalesnČní
plochy vodní a vodohospodáĜské VV.1
ZámČr je umístČní tĤnČ
Plocha je souþástí interakþního prvku ip3
Návrh místního územního systému ekologické stability
ÚSES je vymezen v grafické þásti územního plánu – hlavní výkres. Souþástí jsou následující
prvky ÚSES (vše lokální):
lokální biokoridor 1 – Na pĜíþné
lokální biocentrum 2 – Hladový les
lokální biokoridor 3 – Ostrá
lokální biocentrum 4 – HradištČ
lokální biokoridor 5 – HĤrka
lokální biokoridor 6 – Na pĜíþné
interakþní prvek IP 1 – Na okrouhlíku
interakþní prvek IP 2 – Na lopatách
interakþní prvek IP 3 – Na brodech
interakþní prvek IP 4 – LibČtický potok pod LibČticema
Prostupnost krajiny
Je navržena obnova neschĤdné polní cesty do NemČtic.
Koncepce rekreaþního využívání krajiny
Rekreaþnímu využívání krajiny napomohou plochy pro následující stavby:
- obnova neschĤdné polní cesty do NemČtic
Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostĤ a ploch pro jeho technické zajištČní
V Ĝešeném území se nenacházejí, nejsou navrhovány ani vymezovány.
Územní systém ekologické stability:
Na území obce se nenachází nadregionální ani regionální prvky ÚSES.
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Lokální ÚSES zĤstává zachován tak jak je vymezen v ÚP.
Dochází k þásteþné úpravČ trasy lokálního biokoridoru LBK6 tak, aby byla zajištČna
návaznost na vedení LBK na území obce Úlehle,
ZmČna dále vymezuje interakþní prvek ip4, zejména ve vztahu k aktualizaci zastavČného
území.
Interakþní prvek ip3 vymezený v ÚP je zahrnut plochou VV.1.

.
1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití
s urþením pĜevažujícího úþelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, pĜípustného využití, nepĜípustného využití (vþetnČ stanovení, ve
kterých plochách je vylouþeno umísĢování staveb, zaĜízení a jiných opatĜení
pro úþely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popĜípadČ stanovení
podmínČnČ pĜípustného využití tČchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspoĜádání, vþetnČ základních podmínek ochrany krajinného
rázu (napĜíklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výmČry pro vymezování stavebních pozemkĤ a intenzity
jejich využití)
Níže stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným zpĤsobem využití platí jak pro plochy
stávající (stavové, urþeným zpĤsobem využité), tak pro plochy k urþenému zpĤsobu využití
navržené (platí pro stav i návrh).
plochy smíšené obytné (A)
Plochy smíšené obytné jsou zastavitelné plochy pro bydlení v individuálních rodinných
domech. Na tČchto plochách je možno bydlení spojovat s þinnostmi charakteru obþanské
vybavenosti, podnikání, výroby vþetnČ zemČdČlské, pokud neruší sousedskou a obytnou
pohodu na sousedních pozemcích.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- bydlení v individuálních rodinných domech
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- venkovské bydlení (trvalé i rekreaþní bydlení v individuálních rodinných domech nebo
dvojdomech, které mĤže být spojeno s chovem zvíĜectva, pČstební a zemČdČlskou þinností
nebo podnikáním. Rozsah tČchto þinností je omezen na hobby, obživu vlastní a vlastní
rodiny - bydlících osob).
PODMÍNEýNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
x
obþanská vybavenost jako souþást podnikání bydlících osob (obchod, školka, ordinace,
malá dílna apod.). V tomto pĜípadČ však veškeré další vyplývající potĜeby a dopady
(parkování automobilĤ klientĤ, skladování, manipulace s odpady apod.) musí být
zajištČny na vlastních plochách (mimo veĜejné komunikace a prostory).
x
bydlení v Ĝadových rodinných domech (v prostorovČ stísnČných podmínkách stávající
zástavby, prolukách)
x
plochy v zastavČném území sousedící pĜímo s plochami výroby a skladování budou
využity pro smíšené bydlení po prokázání hlukové a imisní nezávadnosti na ploše viz
odstavec Hygienické podmínky hlukové a imisní zátČže (níže).
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby pro funkce a þinnosti, které svým charakterem nebo rozsahem budou narušovat
obytnou pohodu (chovy dobytka, dílny s výrobními linkami, autobazary, skladové prostory
sbČrných surovin apod.)
- bydlení v bytových domech
- Ĝadové garáže
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PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOěÁDÁNÍ:
výška stavby: pĜízemí, pĜízemí s podkrovím, pĜízemí a patro
parkování vozidel: minimálnČ 1 parkovací stání na vlastním pozemku, plné zajištČní
parkování klientĤ pĜi podnikání na vlastním pozemku
HYGIENICKÉ PODMÍNKY HLUKOVÉ ZÁTċŽE A IMISNÍ ZÁTċŽE:
Stavby, provozy a þinnosti, které mohou být zdrojem hluku nebo imisí, jsou pĜípustné pouze
v pĜípadČ prokázání, že vznikající hluk nebo imise nepĜekraþuje hygienické limity hluku v
chránČném vnitĜním prostoru staveb, v chránČném venkovním prostoru staveb a chránČném
venkovním prostoru a imisní limity škodlivin v ovzduší. Toto bude prokázáno pĜed povolením
stavby.
plochy obþanského vybavení (B)
Plochy obþanského vybavení jsou zastavitelné plochy pro umístČní staveb pro veĜejnou
správu, tČlovýchovu a sport, služby, a související infrastruktury.
Plochy obþanského vybavení novČ navržené jsou zastavitelné plochy pro umístČní hĜištČ,
sportovištČ a související infrastruktury.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- stavby a zaĜízení pro sport, víceúþelové hĜištČ
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- související dopravní a technická infrastruktura
PODMÍNEýNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- komerþní služby, ubytování, stravování (pouze pokud souvisí nebo vhodnČ doplĖuje
pĜevládající funkci hlavního využití)
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- autobazary, vrakovištČ, skladování
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOěÁDÁNÍ:
výška stavby: pĜízemí, pĜízemí s podkrovím, pĜízemí a patro
HYGIENICKÉ PODMÍNKY HLUKOVÉ ZÁTċŽE A IMISNÍ ZÁTċŽE:
Stavby, provozy a þinnosti, které mohou být zdrojem hluku nebo imisí, jsou pĜípustné pouze
v pĜípadČ prokázání, že vznikající hluk nebo imise nepĜekraþuje hygienické limity hluku v
chránČném vnitĜním prostoru staveb, v chránČném venkovním prostoru staveb a chránČném
venkovním prostoru a imisní limity škodlivin v ovzduší. Toto bude prokázáno pĜed povolením
stavby.
plochy dopravní infrastruktury (C)
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zastavitelné pozemky pro komunikace, místní
komunikace, ulice, cesty.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- místní obslužné komunikace
- dopravní úpravy a stavby
- ulice, chodníky, sídelní zeleĖ, mobiliáĜ
- cesty v krajinČ
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- vjezdy na pozemky
- technická infrastruktura
- veĜejná prostranství, zpevnČné plochy, parkovací stání
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby pro jiné než dopravní využití
- stánky, garáže
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plochy veĜejných prostranství
Plochy veĜejných prostranství tvoĜí ulice, náves, pČšiny, soutky, zpevnČné plochy. Chodníky,
mobiliáĜ, zeleĖ, zahradní úpravy. Plochy pro parkování vozidel a technickou infrastrukturu. Z
veĜejných prostranství jsou pĜístupy na pozemky.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- veĜejná prostranství, náves, ulice
- vozovky, chodníky, zeleĖ
- technická infrastruktura
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- plochy pro parkování vozidel
- stavby pro pobyt osob ve volném þase (dČtská hĜištČ, pĜedzahrádka restaurace apod.)
PODMÍNEýNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby pro veĜejnou správu a potĜebu obce (pokud je nelze umístit na plochách obþanské
vybavenosti)
- prodejní stánky a další komerþní funkce (pouze jako pĜíležitostné a doþasné využití plochy)
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- trvalé stavby pro trvalé soukromé nebo komerþní využití
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOěÁDÁNÍ:
- nejsou stanoveny
plochy technické infrastruktury
Plochy technické infrastruktury tvoĜí plochy pro umístČní ýOV.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- ýOV
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- komunikace, související infrastruktura
- technický dvĤr, služební garáž, obecní sklady
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- obchodní, podnikatelské funkce
- bydlení
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOěÁDÁNÍ:
- nejsou stanoveny
plochy výroby a skladování (D)
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb pro výrobu, skladování, zemČdČlské
stavby a související infrastrukturu. Vymezují se v pĜímé návaznosti na plochy dopravní
infrastruktury a musí být z nich pĜímo pĜístupné.
U novČ navržených staveb, které mohou být zdrojem hluku, musí být pĜed povolením stavby
prokázáno, že vznikající hluk nepĜekraþuje hygienické limity pro chránČný venkovní prostor,
chránČné venkovní prostory staveb a chránČné vnitĜní prostory staveb.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- výroba, skladování, zemČdČlská výroba
- podnikatelská þinnost
- dílna, servis, sklad. Kapacita novČ projektovaných staveb bude stanovena tak, aby vlivy na
okolní plochy a nová ochranná pásma nepĜekroþily vlastní pozemek stavby (areálu).
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- administrativa
- související infrastruktura
- prodejna, obchodní zaĜízení. NovČ stanovovaná ochranná pásma staveb nesmí pĜekroþit
pozemek stavby (areálu). Nároky na parkování vozidel nutno zajistit na vlastních plochách.
PODMÍNEýNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- služební bydlení (za podmínek splnČní hygienických limitĤ – hluk, emise apod.)
- stavby pro krátkodobé ubytování osob (jen pokud souvisí s úþelem stavby)
- služební bydlení a ubytování bude umístČno tak, aby byly splnČny hygienické limity pro
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hluk. Toto je podmínkou pro povolení stavby.
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- trvalé bydlení v rodinných domech
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOěÁDÁNÍ:
parkování vozidel: plné zajištČní parkování na vlastním pozemku
maximální zastavČní pozemku: 75%

plochy rekreace (E)
Plocha zastavitelná
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- pozemky staveb pro rekreaci
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- zeleĖ, zejména veĜejná, soukromá a izolaþní
PODMÍNċNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
není stanoveno
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby a þinnosti nesouvisející s hlavním a pĜípustným využitím
plochy vodní a vodohospodáĜské
Plochy vodní a vodohospodáĜské jsou vymezeny za úþelem zajištČní podmínek pro
nakládáni s vodami, ochranu pĜed jejich škodlivými úþinky a suchem, regulaci vodního
režimu území a plnČní dalších úþelĤ stanovených právními pĜedpisy upravujícími
problematiku vod a ochrany pĜírody a krajiny.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- vodní toky a plochy
- chov ryb, rybáĜství
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- údržba a obnova vodních dČl a staveb
- stavby a þinnosti pĜímo související s hospodáĜským využitím vodních ploch
- stavby bodové a liniové infrastruktury
- dopravní stavby a stavby sloužící k obnovČ a údržbČ krajiny
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby a þinnosti nesouvisející s hlavním využitím
plochy zemČdČlské
Plochy zemČdČlské jsou nezastavitelné plochy sloužící jako orná pĤda, louky a pastviny.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- orná pĤda, pole, louky, pastviny
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
Pozemky na nichž se pravidelnČ pČstují obiloviny, okopaniny, pícniny na orné pĤdČ,
technické plodiny a jiné zemČdČlské plodiny a pozemky, které jsou doþasnČ zatravĖovány
(víceleté pícniny na orné pĤdČ), pĜípadnČ extenzivnČ obhospodaĜovány. PĜípustné je
provádČt na tČchto pozemcích zmČnu druhu pozemku v rámci ZPF. Dále pozemky porostlé
travinami, u nichž je hlavní výtČžek pĜevážnČ seno, nebo jsou urþeny k trvalému spásání, i
když jsou za úþelem zúrodnČní rozorány. PĜípustné je provádČt na tČchto pozemcích zmČnu
druhu pozemku v rámci ZPF.
 umísĢovat jednotlivé jednoduché stavby zemČdČlské prvovýroby
 umísĢovat protipovodĖové stavby a opatĜení, opatĜení proti splachování pĤdy, opatĜení
proti pĜívalovým dešĢĤm
PODMÍNEýNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
 zĜizovat a provozovat na tČchto pozemcích sítČ a zaĜízení technické infrastruktury,
úþelové a místní komunikace (pokud jsou nezbytné pro obsluhu a zásobování pĜilehlého
území)
 mČnit využití pozemkĤ na pozemky urþené k plnČní funkcí lesa, pĜípadnČ ke zĜizování
vodních ploch (pokud je to úþelné z hlediska využití plochy, obdČlávatelnosti, kvality pĤdy
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apod.)
- stavby sloužící k obnovČ a údržbČ krajiny (pokud je nelze umístit na jiných plochách)
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
NepĜípustné je na tČchto pozemcích zĜizovat a provozovat jakákoliv zaĜízení a stavby, které
nejsou uvedeny jako podmínČnČ pĜípustné.
plochy lesní
Plochy lesní jsou plochy nezastavitelného území, sloužící k lesnímu hospodaĜení.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- pozemky urþené k plnČní funkcí lesa
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby a zaĜízení lesního hospodáĜství
- cesty, stezky, mobiliáĜ a vybavení
PODMÍNEýNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
x stavby bodové a liniové infrastruktury, dopravní a vodohospodáĜské stavby (pokud je
nelze hospodárnČ umístit na jiných plochách)
x vodní plochy a stavby (pokud je to úþelné z hlediska využití plochy, vodního režimu,
kvality pĤdy apod.)
x stavby sloužící k obnovČ a údržbČ krajiny (pokud je nelze umístit na jiných plochách)
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby a þinnosti nesouvisející s hlavním, pĜípustným a podmíneþnČ pĜípustným využitím
plochy pĜírodní
Plochy pĜírodní jsou nezastavitelné plochy v krajinČ, které tvoĜí pozemky pĤdního fondu,
vodních ploch, lesa bez rozlišení pĜevažujícího zpĤsobu využití. Remízky, meze, skalky,
mokĜiny apod.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- drobné rozmanité pĜírodní plochy v krajinČ
- plochy prvkĤ ÚSES
PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- dle režimu jednotlivých prvkĤ stanovených v Plánu ÚSES
PODMÍNEýNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby technické a dopravní infrastruktury (pokud je nelze hospodárnČ a technicky vhodnČ
umístit na jiných pozemcích)
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- jiné využití než výše uvedené
plochy ÚSES
Plochy ÚSES jsou tvoĜeny biocentry, biokoridory a interakþními prvky. Vymezují se pro
zajištČní podmínek pro ochranu pĜírody a krajiny.
HLAVNÍ VYUŽITÍ:
- biocentra, biokoridory, interakþní prvky
Biocentra:
Druhová skladba bioty se bude blížit pĜirozené skladbČ odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám, u antropicky podmínČných ekosystémĤ též trvalým antropickým podmínkám.
Veškeré
vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podĜízeny. Nepovoluje se zde umisĢování staveb,
pobytová
rekreace, intenzívní hospodaĜení a rovnČž nepĜípustné jsou veškeré další þinnosti snižující
ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.
Biokoridory:
Funkcí biokoridorĤ je umožnit migraci všech organismĤ mezi biocentry. PĜipouští se širší
možnosti hospodáĜského využití, nevadí soubČžné vedení biokoridorĤ s úþelovými
komunikacemi, rekreaþními trasami a podobnČ.
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Interakþní prvky:
Souþasné využití. Nelze pĜipustit takové zmČny v jejich souþasném využití, které budoucí
realizaci ÚSES výraznČ ztíží nebo znemožní.
PODMÍNEýNċ PěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- stavby technické a dopravní infrastruktury (pokud je nelze hospodárnČ a technicky vhodnČ
umístit na jiných pozemcích)
NEPěÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:
- jiné využití než výše uvedené
- umisĢování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaĜení a veškeré další þinnosti
snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.
KOORDINACE VYUŽITÍ PLOCH PěI PěEKRYTÍ FUNKCÍ ÚSES A DALŠÍCH PLOCH S
ROZDÍLNÝM ZPģSOBEM VYUŽITÍ:
PĜi pĜekrytí ploch s rozdílným zpĤsobem využití a ploch ÚSES mají pĜednost vždy regulativy
ÚSES.

1.g)
Vymezení veĜejnČ prospČšných staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení, staveb a
opatĜení k zajišĢování obrany a bezpeþnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkĤm a stavbám vyvlastnit
Vymezení veĜejnČ prospČšných staveb je podkladem pro pĜípadné vyvlastnČní práv k
pozemkĤm a stavbám podle §170 zákona þ. 183/2006 Sb. (stavební zákon). K vyvlastnČní
bude pĜistoupeno, pokud nebude možno Ĝešit majetkoprávní vztahy dohodou nebo jiným
zpĤsobem.
Plochy a koridory pro veĜejnČ prospČšné stavby a veĜejnČ prospČšná opatĜení jsou
zobrazeny ve výkrese veĜejnČ prospČšných staveb, opatĜení a asanací. V hlavním výkrese
znázornČny nejsou kvĤli zachování þitelnosti ostatních údajĤ v hlavním výkrese
znázornČných.
VeĜejnČ prospČšnými stavbami (§170 zákona þ. 183/2006 Sb.) jsou:
kód

popis

V

vodovodní Ĝady

katastrální
území
LibČtice

P

STL plynovodní Ĝady

LibČtice

koridor pro stavbu veĜejnČ prospČšné
technické infrastruktury

K

kanalizaþní Ĝady

LibČtice

koridor pro stavbu veĜejnČ prospČšné
technické infrastruktury

E

Koridor VVN 110kV dle ZUR

LibČtice

koridor pro stavbu veĜejnČ prospČšné
technické infrastruktury

C

místní komunikace, cesty v
krajinČ

LibČtice

plochy pro stavbu veĜejnČ prospČšné
dopravní infrastruktury

zdĤvodnČní
Koridor pro stavbu veĜejnČ prospČšné
technické infrastruktury

VeĜejnČ prospČšná opatĜení pro vyvlastnČní
Nejsou vymezena veĜejnČ prospČšná opatĜení pro vyvlastnČní.
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Stavby a opatĜení k zajišĢování obrany a bezpeþnosti státu
Nejsou vymezeny stavby a opatĜení k zajišĢování obrany a bezpeþnosti státu, pro které lze
práva k pozemkĤm a stavbám vyvlastnit.
Plochy pro asanaci
Nejsou vymezeny plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkĤm a stavbám vyvlastnit.

1.h) Vymezení veĜejnČ prospČšných staveb a veĜejných prostranství, pro které
lze uplatnit pĜedkupní právo, s uvedením v þí prospČch je pĜedkupní právo
zĜizováno, parcelních þísel pozemkĤ, názvu katastrálního území a pĜípadnČ
dalších údajĤ podle §8 katastrálního zákona
Dle §101 zákona þ. 183/2006 Sb. (stavební zákon) lze uplatnit pĜedkupní právo na plochy
urþené územním plánem pro veĜejná prostranství. Plochy veĜejných prostranství pro
uplatnČní pĜedkupního práva nejsou vymezeny.

1.i)
Údaje o poþtu listĤ územního plánu a poþtu výkresĤ k nČmu pĜipojené
grafické þásti
Textová þást: 14 listĤ
Grafická þást: 3výkresy

1.j) Stanovení kompenzaþních opatĜení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Nejsou stanovena kompenzaþní opatĜení, neboĢ nebylo zpracováno vyhodnocení vlivĤ
územního plánu na udržitelný rozvoj území.

1.k) Vymezení ploch a koridorĤ územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, vþetnČ podmínek pro jeho provČĜení
Nejsou vymezeny plochy ani koridory územní rezervy.

1.l)
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zmČnách v území
podmínČno dohodou o parcelaci
NepĜedpokládá se dohoda o parcelaci.

1.m) Vymezení ploch a koridorĤ, ve kterých je rozhodování o zmČnách
v území podmínČno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
poĜízení a pĜimČĜené lhĤty pro vložení dat o této studii do evidence územnČ
plánovací þinnosti
Není stanovena podmínka poĜízení územní studie.

1.n) Vymezení ploch a koridorĤ, ve kterých je rozhodování o zmČnách
v území podmínČno vydáním regulaþního plánu, zadání regulaþního plánu
v rozsahu dle pĜílohy þ.9, stanovení, zda se bude jednat o regulaþní plán
z podnČtu nebo na žádost, a u regulaþního plánu z podnČtu stanovení
pĜimČĜené lhĤty pro jeho vydání
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Nejsou vymezeny plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o zmČnách v území
podmínČno vydáním regulaþního plánu.

1.o) Stanovení poĜadí zmČn v území (etapizace)
Etapizace v území není stanovena..

1.p) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které mĤže vypracovávat architektonickou þást projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které mĤže
vypracovávat architektonickou þást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
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