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    ÚPLNÉ ZN NÍ ÚP LIB TICE 
          PO VYDÁNÍ ZM NY . 1 
 
I. Územní plán Lib tice - Textová ást  

0. identifika ní údaje 
 
0. identifika ní údaje 
Územní plán Lib tice 
název dokumentace: 
územní plán - obec Lib tice (podle zákona .183/2006 Sb. v platném zn ní) 
kraj: Jiho eský 
katastrální území: k.ú. Lib tice 
plocha ešeného území: 451 ha 
po izovatel dokumentace: Obec Lib tice, zastoupená starostou Vladimírem Peckou, ve 
v ci po izování územního plánu ing. Hanou Roudnickou 
zpracovatel dokumentace: 
Vladimír D rda architektonická kancelá , Údraž .10, 397 01 Písek 
ešitelé úkolu: 

ing.arch. Vladimír D rda ( KA 2970), urbanismus, koordinace 
Vlasta Petružálková 
ing. Lumír Zenkl, ZESA, doprava 
ing. Václav Škopek, CSc., p íroda, krajina, ÚSES, ZPF 
použitý mapový podklad: 
katastrální mapa (digitální) 
podklady, spolupráce a konzultace: 
Vladimír Pecka, starosta 
Josef Blatský, místostarosta 
ing. Hana Roudnická, pov ená výkonem funkce po izovatele 
datum: 
08/2013  
 
Zm na . 1 zemního plánu plánu Lib tice 
kraj: Jiho eský 
katastrální území: k.ú. Lib tice 
po izovatel dokumentace: Obecní ú ad Lib tice 
ve v ci po izování územního plánu ing. Hana Roudnická 
zpracovatel dokumentace: 
Ing.arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 39001 Tábor 
použitý mapový podklad: 
katastrální mapa (digitální) 
datum: 
03/2020 
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1. Textová ást – ešení územního plánu 

 
1.a) Vymezení zastav ného území 
 
Zastav né území je vymezeno ve výkresové ásti územního plánu. Za základ pro jeho 
vymezení byl vzat mapový podklad – katastrální mapa, dále bylo postupováno dle §58 
zákona .183/2006 Sb. V ešeném území je vymezeno více zastav ných území. 
Zastav né území tvo í pozemky v intravilánu obce, a dále pozemky vn  intravilánu, a to 
zastav né stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace a jejich ásti ze 
kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastav ného území, ve ejná prostranství a další 
pozemky obklopené zastav ným územím. Zastav né území je vymezeno k datu vydání 
územního plánu formou OOP.  
Aktualizace zastav ného 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 koncep ní 
rozvoj obce, napomáhat ú elnému využívání jejího území, regulovat stavební innost a 
p itom sladit zájmy soukromých osob a dlouhodobé zám ry obce.  

len ní dle významu obsahuje, mimo zastav ného území  plochy zm n, jimiž jsou 
zastavitelné plochy, plocha p estavby a plochy zm n v krajin . 
 
Hlavní koncep ní cíle: 
 navržení p im eného všestranného územního rozvoje obce 
 rozvoj venkovského bydlení v rodinných domech (plochy smíšené obytné) 
 rozvoj podnikání p inášejícího místní zam stnanost (plochy výroby a skladování) 
 rozvoj ob anské vybavenosti a využití volného asu (rekrea ní sportovišt ) 
 zásady ešení technické a dopravní infrastruktury 

rozvoj pot ebné technické infrastruktury 
 rehabilitace ve ejných prostor obce 
 zlepšení prostupnosti krajiny 

 
Ochrana hodnot 
P írodní hodnoty 

ešené území leží v harmonické kulturní krajin  s charakteristickým reliéfem, zalesn nými 
chlumy, potoky, rybníky. Územní plán stanovuje zásady ochrany: 
 prvk  lokálního ÚSES a VKP (lesy, vodní toky a plochy), dotvo ení ekologické kostry 

krajiny 
 zem d lské kulturní krajiny (s ornými p dami také I. a II. t ídy ochrany) 

 
Civiliza ní hodnoty 
Civiliza ní hodnotou je existence zainvestovaného prost edí pro život obce, schopné dalšího 
rozvoje. Územní plán stanovuje zásady pro: 
 ochranu a šetrný rozvoj civiliza ních hodnot území 
 zlepšování podmínek pro ob anskou vybavenost a její rozší ení 

 
Kulturní hodnoty 
Územní plán stanovuje podmínky pro územní ochranu nemovitých kulturních památek a 
jejich prost edí a dalších kulturních hodnot: 
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objekty drobné sakrální architektury (návesní kapli ka, k íže, boží muka v krajin  bez 
památkové ochrany) 
 
Urbanistické hodnoty 
Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu: 
- prost edí sídla, jeho m ítka a charakteru 
- prostorových vazeb v sídle a krajin  
 
Architektonické hodnoty 
Územní plán stanovuje podmínky pro ochranu stavebních dominant a objekt  drobné 
architektury.  
(Uzav ená jednoduchá návesní kaple se st ešní lucernovou zvoni kou, jaká se b žn  
vyskytuje v jiho eském prost edí. Kaple tvo í celek s kamenným k ížem.). 
 
 
 
1.c) Urbanistická koncepce, v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s 
rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému 
sídelní zelen  
 
Návrh urbanistické koncepce vychází z požadavk  obce na územní a hospodá ský rozvoj. Je 
navrženo soust e ovat zástavbu do existujícího zastav ného území. Nov  zastavitelné 
plochy navrhuje územní plán jako plynulý r st sídla v kontaktu se zastav ným územím v 
dosahu  stávajících komunikací a cest. Klade d raz na ochranu krajiny a jejích jednotlivých 
složek – zem d lské p dy, lesa, vodních ploch a zelen . Do volné krajiny (mimo kontakt se 
stávajícím sídlem) nejsou navrženy žádné nové zastavitelné plochy. 
V sídle je navrženo rozší ení ploch pro smíšené bydlení (bydlení v individuálních rodinných 
domech venkovského typu s možností drobného podnikání, drobné vybavenosti a hobby 
inností), ob anskou vybavenost (sportovní h išt ) a výrobu a skladování. 

 
Navržené zastavitelné plochy jsou len ny na plochy s rozdílným zp sobem využití dle 
jednotlivých funk ních typ . Plochy jsou barevn  odlišeny a ozna eny kódem. Jedná se o 
následující plochy: 
 
Navržené zastavitelné plochy 
 

A1 (+C1) – využití smíšené obytné + místní komunikace (C1) 
Lokalizace: Severní hrana zastav ného území. 
vým ra (ha): 0,8 
sou asné využití: orná p da, TTP 
navrhované funk ní využití: plochy smíšené obytné (A1) + místní komunikace (C1) 
specifické podmínky pro využití: využití plochy je podmín no nov  navrženou místní 
komunikací C1 zp ístup ující lokalitu. ást plochy lze p ípadn  dopravn  a infrastrukturou 
napojit p ímo ze silnice III/1702. 
 

A2 (+C2) – využití smíšené obytné + místní komunikace (C2) 
Lokalizace: Východní hrana zastav ného území. 
vým ra (ha): 0,2 
sou asné využití: TTP 
navrhované funk ní využití:plochy smíšené obytné (A2) + místní komunikace (C2) 
specifické podmínky pro využití: - 
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A3 
vým ra (ha): 0,15 
sou asné využití: TTP, zahrada 
navrhované funk ní využití: plochy smíšené obytné 
specifické podmínky pro využití: - 
A4 
vým ra (ha): 0,28 
sou asné využití: TTP, zahrada 
navrhované funk ní využití: plochy smíšené obytné 
specifické podmínky pro využití: STL plynovod procházející ástí plochy 
 
B1 
vým ra (ha): 0,15 
sou asné využití: TTP 
navrhované funk ní využití: ob anská vybavenost (sportovní víceú elové h išt ) 
specifické podmínky pro využití:  - 
 
C3 
vým ra (ha): nepodstatná 
sou asné využití: TTP 
navrhované funk ní využití: cesta v krajin  se zpevn ným povrchem 
Propojení polní cesty do Nem tic. Cesta C3 (t. . áste n  nefunk ní a zarostlá náletem) leží 
na vlastním odd leném pozemku .1136 (k.ú. Lib tice), k propojení na navazující cestu v 
k.ú. Nem tice je navržena zastavitelná plocha na ásti pozemku 219/2 (k.ú. Lib tice) o ploše 
cca 50m2.  
 

D1 – využití výroby a skladování 
Lokalizace: Severní hrana zastav ného území. 
vým ra (ha): 0,1 
sou asné využití: orná p da 
navrhované funk ní využití: plochy výroby a skladování 
specifické podmínky pro využití: - 
P ímá návaznost na plochu A1 
Limit: ochranné pásmo letišt  Strakonice (cca ½ plochy) 

E1 – využití rekreace
Vým ra (ha):0,181 
Lokalizace: Západní hrana zastav ného území. 
Plocha navazuje na zastav né území (dv ma hranami) 
Napojení ze stávající komunikace, která je návrhem Zm ny . 1 rozší ena – C4 
Limit: Vzdálenost 50m od okraje lesa je návrhem Zm ny . 1 snížena na 20 m 
Podmínka pro plochu:  
Na ploše bude umíst n pouze jeden d m, bude se tudíž jednat o jeden stavební pozemek. 
Prostorové a hmotové uspo ádání bude pod ízeno prostoru tak, aby byl eliminován negativní 
vliv na krajinný  ráz harmonického území zem d lské krajiny Pošumaví.  

A6– využití smíšené obytné
Vým ra (ha):0,101 
Lokalizace: Východní hrana zastav ného území. 
Plocha navazuje na zastav né území (t emi hranami) 
Napojení ze stávající komunikace, která je návrhem rozší ena – C4 
Limit: Na ploše se nachází stávající vodovodní ad – velice okrajov - v jižním cípu plochy 
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A7– využití smíšené obytné
Vým ra (ha):0,187 
Lokalizace: Jižní hrana zastav ného území. 
Plocha navazuje na zastav né území (jednou hranou), kdy tato ást zastav ného území je 
vymezena jako plocha p estavby (A8) a je uvažována jako jedna plocha pro zástavbu.  
P ístup na plochu p es plochu p estavby. Jedná se o ešení celé plochy, bude to tudíž vnit ní 
komunikace v ploše sestávající z ploch A7 a A8. 
Podmínka pro plochu: 
Dopravní napojení bude na plochu A7 p es výrobní areál.  
 
Navržené plochy p estavby  

A8– využití smíšené obytné 
Vým ra (ha): 
Lokalizace: Jižní hrana zastav ného území. 
Napojení ze stávající komunikace 
Podmínka pro plochu:  
- Umožn ní vybudování p ístupu na plochu A7 
V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázán negativní vliv na chrán né prostory 
budoucí zástavby dle na ízení vlády .272ú2011 Sb.. o ochran  zdraví p ed nep íznivými 
ú inky hluku a vibrací, ve zn ní pozd jších zm n a dopl k , v i stávajícímu negativnímu 
ovlivn ní ploch nadlimitním hlukem z plochy výroby a skladování. 

 
 

1.d) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování,
vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení 
podmínek pro jejich využití 
 
dopravní  infrastruktura  
 
Komunikace musí být navrženy dle normových hodnot. Nov  navržené k ižovatky (hlavn  
jejich vzdálenost) musí být v souladu s normovými hodnotami SN 73 6110, SN 73 6102. 
Vlastní k ižovatky je nutné stavebn  upravit tak, aby úhel k ížení byl v rozmezí 75 stup  až 
105 stup . Dopravní prostor je nutné odd lit od ostatních ploch (chodníky, zelení). 
Rozhledové pole v k ižovatkách musí být prosto všech p ekážek vyšších než 70cm. 

 
Návrh ešení: 
C1 
Navržená nová místní komunikace od isti ky do zastavitelné plochy A1 + D1 (smíšené 
bydlení a výroba a skladování). Místní komunikace obousm rná s parametry ší ky ve ejného 
prostoru dle platné právní úpravy. Jedná se o ve ejn  prosp šnou stavbu.  
 
C2 
Navržená nová místní komunikace zp ístup ující zastavitelnou plochu A2 (smíšené bydlení) 
a ást zastav ného území (rovn ž smí ené bydlení). Jedná se o ve ejn  prosp šnou stavbu. 
 
C3 
Navržené propojení polních cest z Lib tic do Nem tic pro místní nemotorovou dopravu 
(p ípadn  zem d lskou a lesnickou techniku). Pro místní dopravní vztahy má trasa velký 
význam, stávající objízdná trasa je dlouhá. Jedná se o ve ejn  prosp šnou stavbu. 
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C4 
Plocha pro rozší ení stávající komunikace za ú elem dopravního napojení zastavitelné 
plochy E1  a zárove  návaznost na stávající komunikaci ve vzdálen jší poloze od plochy. 
 
 
 
technická infrastruktura – vodohospodá ské ešení 
 
Zásobování pitnou vodou  

Návrh ešení 

Zásobování vodou vyhovuje pro rozvoj obce v rozsahu navrženém tímto územním plánem. 
Pro novou zástavbu jsou navrženy nové vodovodní ady (jako ve ejn  prosp šné stavby).  

Odkanalizování a išt ní odpadních vod

Návrh ešení  
Odkanalizování sídla Lib tice vyhovuje do budoucna. Pro novou zástavbu jsou navrženy 
nové kanaliza ní ady napojené na stávající kanalizaci nebo p ímo na OV (jako ve ejn  
prosp šné stavby).  
 
technická infrastruktura – energetika 
 
Elektrická energie 
Navržený nár st kapacity p íkonu je v zásad  pokryt rezervou stávající trafostanice. 
Nové rozvody NN na navržených zastavitelných plochách budou ešeny zemním kabelem. 
 
Je vymezen koridor technické infrastruktury Ee1 – VVN 110 kV. Koridor je v poloze, která je 
v souladu se ZÚR J K. Koridor vymezený v ÚP neodpovídal vymezení v ZÚR. 

 
Zemní plyn 
V území je ešeno zásobování plynem (STL plynovod). Vytáp ní objekt  (pouze bydlení) je 
pevnými palivy, d evem a plynem, áste n  i elekt inou. Tato koncepce je zachována i pro 
nov  navrhovanou zástavbu.  Pro novou zástavbu jsou navrženy nové STL plynovodní ady 
(jako ve ejn  prosp šné stavby). 

Alternativní zdroje energie k vytáp ní 
Termální erpadla a za ízení pro využití solární energie lze využít jako plnohodnotný nebo 
dopl kový zp sob vytáp ní.  
 
 
Pevná paliva 
D evo, d ev né pelety, biomasu a jiné obnovitelné zdroje lze použít jako plnohodnotný nebo 
dopl kový zp sob vytáp ní. Spalování uhlí bude minimalizováno. 
 
ob anské vybavení 
Existující ob anské vybavení je návrhem územního plánu podporováno a chrán no: 
obecní ú ad 
Je navržena nová zastavitelná plocha pro víceú elové h išt .  
 
Plochy smíšeného bydlení umož ují vznik drobné ob anské vybavenosti jako sou ásti 
obytných tvrtí v rámci rodinného domu (obchod, ordinace, dílna, atelier, kancelá ). 
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ve ejná prostranství 
Stávající ve ejná prostranství jsou územním plánem chrán na.  
Nová ve ejná prostranství jsou navržena v dimenzích umož ujících umíst ní technické a 
další infrastruktury, mobiliá e, parkovacích ploch a zelen . 
 
 
 
 
1.e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem 
využití, ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro jejich využití, územního 
systému ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed 
povodn mi,  rekreace, dobývání nerost  a podobn   
 
Koncepce uspo ádání krajiny 
Koncepce uspo ádání krajiny se návrhem územního plánu nem ní. ešení územního plánu 
p ebírá návrh ÚSES v podrobnosti plánu ÚSES i s návaznostmi na sousední správní území. 
Prostupnost krajiny je zajišt na stávajícími polními a lesními cestami, je navrženo jejich 
dopln ní.   
Jsou vymezeny plochy zm n v krajin  

plochy lesní LE.1  
zalesn ní 

plochy lesní LE.2 
zalesn ní 

plochy vodní a vodohospodá ské VV.1 
Zám r je umíst ní t n  
Plocha je sou ástí interak ního prvku ip3 
 
Návrh místního územního systému ekologické stability 
ÚSES je vymezen v grafické ásti územního plánu – hlavní výkres. Sou ástí jsou následující 
prvky ÚSES (vše lokální): 
 
lokální biokoridor 1 – Na p í né 
lokální biocentrum 2 – Hladový les 
lokální biokoridor 3 – Ostrá 
lokální biocentrum 4 – Hradišt  
lokální biokoridor 5 – H rka 
lokální biokoridor 6 – Na p í né 
interak ní prvek IP 1 – Na okrouhlíku 
interak ní prvek IP 2 – Na lopatách 
interak ní prvek IP 3 – Na brodech  
interak ní prvek IP 4 – Lib tický potok pod Lib ticema 
 
Prostupnost krajiny 
Je navržena obnova nesch dné polní cesty do Nem tic. 
 
Koncepce rekrea ního využívání krajiny 
Rekrea nímu využívání krajiny napomohou plochy pro následující stavby: 
-  obnova nesch dné polní cesty do Nem tic 
 
Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerost  a ploch pro jeho technické zajišt ní 
V ešeném 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 z stává zachován tak jak je vymezen v ÚP. 
Dochází k áste né úprav  trasy lokálního biokoridoru LBK6 tak, aby byla zajišt na 
návaznost na vedení LBK na území obce Úlehle, 
Zm na dále vymezuje interak ní prvek ip4, zejména ve vztahu k aktualizaci zastav ného 
území. 
 Interak ní prvek ip3 vymezený v ÚP je zahrnut plochou VV.1. 
. 
 
 
1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve 
kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení 
pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení 
podmín n  p ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity 
jejich využití) 
 
Níže stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití platí jak pro plochy 
stávající (stavové, ur eným zp sobem využité), tak pro plochy k ur enému zp sobu využití 
navržené (platí pro stav i návrh).  
 
plochy smíšené obytné (A) 
Plochy smíšené obytné jsou zastavitelné plochy pro bydlení v individuálních rodinných 
domech. Na t chto plochách je možno bydlení spojovat s innostmi charakteru ob anské 
vybavenosti, podnikání, výroby v etn  zem d lské, pokud neruší sousedskou a obytnou 
pohodu na sousedních pozemcích. 
 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- bydlení v individuálních rodinných domech 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- venkovské bydlení (trvalé i rekrea ní bydlení v individuálních rodinných domech nebo 
dvojdomech, které m že být spojeno s chovem zví ectva, p stební a zem d lskou inností 
nebo podnikáním. Rozsah t chto inností je omezen na hobby, obživu vlastní a vlastní 
rodiny - bydlících osob).  
PODMÍNE N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
 ob anská vybavenost jako sou ást podnikání bydlících osob (obchod, školka, ordinace, 

malá dílna apod.). V tomto p ípad  však veškeré další vyplývající pot eby a dopady 
(parkování automobil  klient , skladování, manipulace s odpady apod.) musí být 
zajišt ny na vlastních plochách (mimo ve ejné komunikace a prostory).  

 bydlení v adových rodinných domech (v prostorov  stísn ných podmínkách stávající 
zástavby, prolukách) 

 plochy v zastav ném území sousedící p ímo 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 zát že (níže). 

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby pro funkce a innosti, které svým charakterem nebo rozsahem budou narušovat 
obytnou pohodu (chovy dobytka, dílny s výrobními linkami, autobazary, skladové prostory 
sb rných surovin apod.) 
- bydlení v bytových domech 
- adové garáže 
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PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ: 
výška stavby: p ízemí, p ízemí s podkrovím, p ízemí a patro 
parkování vozidel: minimáln  1 parkovací stání na vlastním pozemku, plné zajišt ní 
parkování klient  p i podnikání na vlastním pozemku 
HYGIENICKÉ PODMÍNKY HLUKOVÉ ZÁT ŽE A IMISNÍ ZÁT ŽE: 
Stavby, provozy a innosti, které mohou být zdrojem hluku nebo imisí, jsou p ípustné pouze 
v p ípad  prokázání, že vznikající hluk nebo imise nep ekra uje hygienické limity hluku v 
chrán ném vnit ním prostoru staveb, v chrán ném venkovním prostoru staveb a chrán ném 
venkovním prostoru a imisní limity škodlivin v ovzduší. Toto bude prokázáno p ed povolením 
stavby.  
 
plochy ob anského vybavení (B) 
Plochy ob anského vybavení jsou zastavitelné plochy pro umíst ní staveb pro ve ejnou 
správu, t lovýchovu a sport, služby, a související infrastruktury. 
Plochy ob anského vybavení nov  navržené jsou zastavitelné plochy pro umíst ní h išt , 
sportovišt  a související infrastruktury. 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- stavby a za ízení pro sport, víceú elové h išt  
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- související dopravní a technická infrastruktura 
PODMÍNE N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- komer ní služby, ubytování, stravování (pouze pokud souvisí nebo vhodn  dopl uje 
p evládající funkci hlavního využití) 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- autobazary, vrakovišt , skladování 
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ: 
výška stavby: p ízemí, p ízemí s podkrovím, p ízemí a patro 
HYGIENICKÉ PODMÍNKY HLUKOVÉ ZÁT ŽE A IMISNÍ ZÁT ŽE: 
Stavby, provozy a innosti, které mohou být zdrojem hluku nebo imisí, jsou p ípustné pouze 
v p ípad  prokázání, že vznikající hluk nebo imise nep ekra uje hygienické limity hluku v 
chrán ném vnit ním prostoru staveb, v chrán ném venkovním prostoru staveb a chrán ném 
venkovním prostoru a imisní limity škodlivin v ovzduší. Toto bude prokázáno p ed 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 zele , mobiliá  
- cesty v krajin  
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- vjezdy na pozemky 
- technická infrastruktura 
- ve ejná prostranství, zpevn né plochy, parkovací stání 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby pro jiné než dopravní využití 
- stánky, garáže 
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plochy ve ejných prostranství 
Plochy ve ejných prostranství tvo í ulice, náves, p šiny, soutky, zpevn né plochy. Chodníky, 
mobiliá , zele , zahradní úpravy. Plochy pro parkování vozidel a technickou infrastrukturu. Z 
ve ejných prostranství jsou p ístupy na pozemky. 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- ve ejná prostranství, náves, ulice 
- vozovky, chodníky, zele  
- technická infrastruktura 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- plochy pro parkování vozidel 
- stavby pro pobyt osob ve volném ase (d tská h išt , p edzahrádka restaurace apod.) 
PODMÍNE N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby pro ve ejnou správu a pot ebu obce (pokud je nelze umístit na plochách ob anské 
vybavenosti) 
- prodejní stánky a další komer ní funkce  (pouze jako p íležitostné a do asné využití plochy) 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- trvalé stavby pro trvalé soukromé nebo komer ní využití 
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ: 
- nejsou stanoveny 
 
plochy technické infrastruktury 
Plochy technické infrastruktury tvo í plochy pro umíst ní OV. 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- OV 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- komunikace, související infrastruktura 
- technický dv r, služební garáž, obecní sklady 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- obchodní, podnikatelské funkce 
- bydlení 
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ: 
- nejsou stanoveny 
 
plochy výroby a skladování (D) 
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb pro výrobu, skladování, zem d lské 
stavby a související infrastrukturu. Vymezují se v p ímé návaznosti na plochy dopravní 
infrastruktury a musí být z nich p ímo p ístupné. 
U nov  navržených staveb, které mohou být zdrojem hluku, musí být p ed povolením stavby 
prokázáno, že vznikající hluk nep ekra uje hygienické limity pro chrán ný venkovní prostor, 
chrán né venkovní prostory staveb a chrán né vnit ní prostory staveb. 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- výroba, skladování, zem d lská výroba 
- podnikatelská innost 
- dílna, servis, sklad. Kapacita nov  projektovaných staveb bude stanovena tak, aby vlivy na 
okolní plochy a nová ochranná pásma nep ekro ily vlastní pozemek stavby (areálu). 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- administrativa 
- související infrastruktura 
- prodejna, obchodní za ízení. Nov  stanovovaná ochranná pásma staveb nesmí p ekro it 
pozemek stavby (areálu). Nároky na parkování vozidel nutno zajistit na vlastních plochách. 
PODMÍNE N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- služební bydlení (za podmínek spln ní hygienických limit  – hluk, emise apod.) 
- stavby pro krátkodobé ubytování osob  (jen pokud souvisí s ú elem stavby) 
- služební bydlení a ubytování bude umíst no tak, aby byly spln ny hygienické limity pro 
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hluk. Toto je podmínkou pro povolení stavby. 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- trvalé bydlení v rodinných domech 
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ: 
parkování vozidel: plné zajišt ní parkování na vlastním pozemku 
maximální zastav ní pozemku: 75% 
 
plochy rekreace (E) 
Plocha  zastavitelná 

HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- pozemky staveb pro rekreaci 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- zele , zejména ve ejná, soukromá a izola ní 
PODMÍN N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
není stanoveno 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby a innosti nesouvisející s hlavním a p ípustným využitím 
 
plochy vodní a vodohospodá ské 
Plochy vodní a vodohospodá ské jsou vymezeny za ú elem zajišt ní podmínek pro 
nakládáni s vodami, ochranu p ed jejich škodlivými ú inky a suchem, regulaci vodního 
režimu území a pln ní dalších ú el  stanovených právními p edpisy upravujícími 
problematiku vod a ochrany p írody a krajiny. 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- vodní toky a plochy 
- chov ryb, rybá ství 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- údržba a obnova vodních d l a staveb 
- stavby a innosti p ímo související s hospodá ským využitím vodních ploch 
- stavby bodové a liniové infrastruktury 
- dopravní stavby a stavby sloužící k obnov  a údržb  krajiny 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby a innosti nesouvisející s hlavním využitím 
 
plochy zem d lské 
Plochy zem d lské jsou nezastavitelné plochy sloužící jako orná p da, louky a pastviny. 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- orná p da, pole, louky, pastviny 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
Pozemky na nichž se pravideln  p stují obiloviny, okopaniny, pícniny na orné p d , 
technické plodiny a jiné zem d lské plodiny a pozemky, které jsou do asn  zatrav ovány 
(víceleté pícniny na orné p d ), p ípadn  extenzivn  obhospoda ovány. P ípustné je 
provád t na t chto pozemcích zm nu druhu pozemku v rámci ZPF. Dále pozemky porostlé 
travinami, u nichž je hlavní výt žek p evážn  seno, nebo jsou ur eny k trvalému spásání, i 
když jsou za ú elem zúrodn ní rozorány. P ípustné je provád t na t chto pozemcích zm nu 
druhu pozemku v rámci ZPF. 
 umís ovat jednotlivé jednoduché stavby zem d lské prvovýroby 
 umís ovat protipovod ové stavby a opat ení, opat ení proti splachování p dy, opat ení 

proti p ívalovým deš m   
PODMÍNE N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
 z izovat a provozovat na t chto pozemcích sít  a za ízení technické infrastruktury, 

ú elové a místní komunikace (pokud jsou nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého 
území) 

 m nit využití pozemk  na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, p ípadn  ke z izování 
vodních ploch (pokud je to ú elné z hlediska využití plochy, obd lávatelnosti, kvality p dy  
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apod.) 

- stavby sloužící k obnov  a údržb  krajiny (pokud je nelze umístit na jiných plochách) 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
Nep ípustné je na t chto pozemcích z izovat a provozovat jakákoliv za ízení a stavby, které 
nejsou uvedeny jako podmín n  p ípustné. 
 
plochy lesní 
Plochy lesní jsou plochy nezastavitelného území, sloužící k lesnímu hospoda ení. 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby a za ízení lesního hospodá ství 
- cesty, stezky, mobiliá  a vybavení 
PODMÍNE N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
 stavby bodové a liniové infrastruktury, dopravní a vodohospodá ské stavby (pokud je 

nelze hospodárn  umístit na jiných plochách) 
 vodní plochy a stavby (pokud je to ú elné z hlediska využití plochy, vodního režimu, 

kvality p dy apod.) 
 stavby sloužící k obnov  a údržb  krajiny (pokud je nelze umístit na jiných plochách) 

NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby a innosti nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmíne n  p ípustným využitím 
 
plochy p írodní 
Plochy p írodní jsou nezastavitelné plochy v krajin , které tvo í pozemky p dního fondu, 
vodních ploch, lesa bez rozlišení p evažujícího zp sobu využití. Remízky, meze, skalky, 
mok iny apod. 
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- drobné rozmanité p írodní plochy v krajin  
- plochy prvk  ÚSES 
P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- dle režimu jednotlivých prvk  stanovených v Plánu ÚSES 
PODMÍNE N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby technické a dopravní infrastruktury (pokud je nelze hospodárn  a technicky vhodn  
umístit na jiných pozemcích) 
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- jiné využití než výše uvedené 
 
plochy ÚSES 
Plochy ÚSES jsou tvo eny biocentry, biokoridory a interak ními prvky. Vymezují se pro 
zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny.  
HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
- biocentra, biokoridory, interak ní prvky 
Biocentra: 
Druhová skladba bioty se bude blížit p irozené skladb  odpovídající trvalým stanovištním 
podmínkám, u antropicky podmín ných ekosystém  též trvalým antropickým podmínkám. 
Veškeré 
vedlejší funkce musejí být tomuto cíli pod ízeny. Nepovoluje se zde umis ování staveb, 
pobytová 
rekreace, intenzívní hospoda ení a rovn ž nep ípustné jsou veškeré další innosti snižující 
ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu. 
Biokoridory: 
Funkcí biokoridor  je umožnit migraci všech organism  mezi biocentry. P ipouští se širší 
možnosti hospodá ského využití, nevadí soub žné vedení biokoridor  s ú elovými 
komunikacemi, rekrea ními trasami a podobn .  
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Interak ní prvky: 
Sou asné využití. Nelze p ipustit takové zm ny v jejich sou asném využití, které budoucí 
realizaci ÚSES výrazn  ztíží nebo znemožní.  
PODMÍNE N  P ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- stavby technické a dopravní infrastruktury (pokud je nelze hospodárn  a technicky vhodn  
umístit na jiných pozemcích)  
NEP ÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
- jiné využití než výše uvedené 
- umis ování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospoda ení a veškeré další innosti 
snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu. 
 
KOORDINACE VYUŽITÍ PLOCH P I P EKRYTÍ FUNKCÍ ÚSES A DALŠÍCH PLOCH S 
ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ: 
P i p ekrytí ploch s rozdílným zp sobem využití a ploch ÚSES mají p ednost vždy regulativy 
ÚSES.  
 
 
1.g)  
Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb 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 
 
Vymezení ve ejn  prosp šných staveb je podkladem pro p ípadné vyvlastn ní práv k 
pozemk m a stavbám podle §170 zákona . 183/2006 Sb. (stavební zákon). K vyvlastn ní 
bude p istoupeno, pokud nebude možno ešit majetkoprávní vztahy dohodou nebo jiným 
zp sobem.  
Plochy a koridory pro ve ejn  prosp šné stavby a ve ejn  prosp šná opat ení jsou 
zobrazeny ve výkrese ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací. V hlavním výkrese 
znázorn ny nejsou kv li zachování itelnosti ostatních údaj  v hlavním výkrese 
znázorn ných. 
 
Ve ejn  prosp šnými stavbami (§170 zákona . 183/2006 Sb.) jsou: 

kód popis katastrální 

území 

zd vodn ní 

V vodovodní ady Lib tice Koridor pro stavbu ve ejn  prosp šné   
technické infrastruktury 

P STL plynovodní ady Lib tice koridor pro stavbu ve ejn  prosp šné   
technické infrastruktury 

K kanaliza ní ady Lib tice koridor pro stavbu ve ejn  prosp šné   
technické infrastruktury 

E Koridor VVN 110kV dle ZUR Lib tice koridor pro stavbu ve ejn  prosp šné   
technické infrastruktury 

C místní komunikace, cesty v 
krajin  

Lib tice plochy pro stavbu ve ejn  prosp šné 
dopravní infrastruktury 

 
Ve ejn  prosp šná opat ení pro vyvlastn ní 
Nejsou vymezena ve ejn  prosp šná opat ení pro vyvlastn ní. 
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Stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu 
Nejsou vymezeny stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu, pro které lze 
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit. 
 
Plochy pro asanaci 
Nejsou vymezeny plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit. 
 
 
1.h) Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které 
lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo 
z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn  
dalších údaj  podle §8  katastrálního zákona 
 
Dle §101 zákona . 183/2006 Sb. (stavební zákon) lze uplatnit p edkupní právo na plochy 
ur ené územním plánem pro ve ejná prostranství. Plochy ve ejných prostranství pro 
uplatn ní p edkupního práva nejsou vymezeny. 
 
 
1.i) Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené 
grafické ásti 
Textová ást: 14 list  
Grafická ást: 3výkresy 
 
 
1.j) Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Nejsou stanovena kompenza ní opat ení, nebo  nebylo zpracováno vyhodnocení vliv  
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 

 
1.k) Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, v etn  podmínek pro jeho prov ení    

Nejsou vymezeny  plochy ani koridory územní rezervy. 
 
 

1.l) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území 
podmín no dohodou o parcelaci 
Nep edpokládá se dohoda o parcelaci. 
 
 
1.m) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách 
v území podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn  
plánovací innosti 
Není stanovena podmínka po ízení územní studie. 
 
 
1.n) Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách 
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zadání regula ního plánu 
v rozsahu dle p ílohy .9, stanovení, zda se bude jednat o regula ní plán 
z podn tu nebo na žádost, a u regula ního plánu z podn tu stanovení 
p im ené lh ty pro jeho vydání 
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Nejsou vymezeny plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o zm nách v území 
podmín no vydáním regula ního plánu. 
 
1.o) Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
Etapizace v území není stanovena.. 
 
1.p) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 
které m že vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt 
Nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.












