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Zpráva o uplatňování územního plánu za uplynulé období Libětice je vyhotovena na zákl. ust. § 55 
odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o 
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plánovací činnosti, za období od nabytí účinnosti Územního plánu  Libětice dne  9. 12. 2013  do             
31. 03. 2018. 
 
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období  byl projednán přiměřeně podle 
ustanovení § 47 odst. 1 až 4 a následnému schválení obdobně podle § 47 odst. 5. zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Schvaluje:  Zastupitelstvo obce Libětice  
Předkladatel a zhotovitel zprávy 
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Úvod 
Obec Libětice  se nachází v územním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice. 
Správní území obce je tvořeno jedním katastrálním územím. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1243. 
 
Územní plán Libětice  (dále jen ÚP Libětice) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
ÚP Libětice byl vydán zastupitelstvem obce Libětice formou opatření obecné povahy. Opatření 
obecné povahy – územní plán Libětice - nabylo účinnosti dne 9.10.2013.  
ÚP řeší  správní území Libětice.  
Projektantem územního plánu je Ing.arch.Vladimír Děrda (ČKA 2970),  
Důvodem pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu Libětice je, krom povinnosti pořídit 
Zprávu o uplatňování územního plánu uložené stavebním zákonem soubor  změněných  podmínek, 
za kterých byl územní plán vydán: 
Aktualizace PÚR 
Politika územního rozvoje aktualizovaná ke dni 15. dubna 2015. 
Aktualizace ZÚR 
Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR) ve 
znění 1 - 5. aktualizace.  
Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR) 
byly vydány usnesením na 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011, s nabytím 
účinnosti dne 7. 11. 2011.   
1.aktualizace ZÚR, vydána  usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne  6. 1. 
2015. 
2. aktualizace ZÚR, vydána  dne  6. 1. 2016. 
3. aktualizace ZÚR vydána  dne  6. 1. 2016. 
4. aktualizace ZÚR, vydána  dne 22. září 2016  
5. aktualizace ZÚR, vydána dne 9. března 2017.  
6. aktualizace ZÚR, vydána  dne 22. února 2018 
 
Aktualizace ÚAP 
Územně analytické podklady – 4. Aktualizace ke dni 31. 12. 2016 
 
Nová legislativa 
NOVELA  STAVEBNÍHO ZÁKONA 2018 
Od 1. 1. 2018 je v platnosti zákon č. 225/2017 ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  
 
Nové místní podmínky 
Na území obce nevznikly žádné skutečnosti, které by vyvolaly potřebu zásahu do územně plánovací 
dokumentace obce. 
Zaznamenané nové místní podmínky jsou výsledkem konzultací nad revizí ÚP. 
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a) 
Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení, zda došlo ke změně 

podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a sdělení, zda byly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na 
udržitelný rozvoj území 

 
a.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu  
 
1.a) vymezení zastavěného území 
Zastavěné území je vymezeno k datu vydání územního plánu formou OOP.  
Bude provedena aktualizace zastavěného území.  
Aktualizace se týká jedné části území – objekt ČOV. 
 
1.b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Kapitoly textové části Územního plánu  Libětice neobsahují nepřesnosti, které by vyvolaly potřebu 
úprav. 
1.c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně 
Zastavitelné plochy:  
A1 (+C1) 
A2 (+C2) 
A3 
A4 
B1 
C3 
D1 
1.d) koncepce veřejné infrastruktury, v četně podmínek pro její umísťování 
Koncepci veřejné infrastruktury není t řeba měnit. Byla vybudována ČOV.    
Kapitoly textové části územního plánu  neobsahují nepřesnosti, které by vyvolaly potřebu úprav. 
1.e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před 
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 
Kapitoly textové části územního plánu  neobsahují nepřesnosti, které by vyvolaly potřebu úprav. 
1.f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 
plochy smíšené obytné (A) 
plochy občanského vybavení (B) 
plochy dopravní infrastruktury (C) 
plochy veřejných prostranství 
plochy technické infrastruktury 
plochy výroby a skladování (D) 
plochy vodní a vodohospodářské 
plochy zemědělské 
plochy lesní 
plochy přírodní 
plochy ÚSES 
Po prověření podmínek využití území v ÚP z hlediska podmínek náležejících podrobnější dokumentaci 
lze konstatovat:  
 
Hlavní, podmíněně přípustné a nepřípustné využití vyhovuje pro všechny plochy s rozdílným 
způsobem využití. 
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Podmínky prostorového uspořádání neobsahují podrobnosti nad možnosti územního plánu. 
 
Prověřit podmínky využití ve vztahu k §18 odst. 5 SZ, včetně novelizované části:  
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které 
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených 
staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací 
dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 
 

1.g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 
Vymezení veřejně prospěšných staveb je v souladu s platnými předpisy. 
Vymezení veřejně prospěšných opatření je v souladu s platnými předpisy. 
 
1.h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo 
Nejsou územním plánem vymezeny. 
 
a.2. vyhodnocení, zda došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 
stavebního zákona) 
Během lhůty od vydání ÚP po současnost došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán 
vydán:  
 
Aktualizace PÚR 
Politika územního rozvoje České republiky 2008(dále jen PÚR ČR), schválená usnesením vlády č. 929 ze 
dne 20. 7. 2009 ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády české republiky č. 276 dne 
15. dubna 2015. 
Územní plán bude prověřen na základě podmínek z PÚR ve znění 1. Aktualizace podle podmínek 
tohoto dokumentu.  
Revizí ÚP pro zpracování Zprávy o uplatňování ÚP je zjištěno, že ÚP je v souladu s aktualizovanou 
PÚR. 
1. aktualizace ZÚR 
Aktualizace ZÚR vydaná  usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne  6. 1. 2015. 
Územní plán bude upraven na základě podmínek ze ZÚR ve znění 1., 2., 3. a 5. aktualizace.   
Bude vymezen koridor Ee1, respektive jeho trasa, oproti vymezení v ÚP. 
2., 3. 5. a 6. aktualizace ZÚR neobsahuje ve svém řešení území obce Libětice.  
4. aktualizace ÚAP 
Územní plán bude prověřen  a upraven ve smyslu 4. aktualizace ÚAP (2016). 
Nová legislativa 
zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon  
ÚP  byl vydán před účinností  zákona č. č. 225/2017 Sb. 
ÚP bude případně upraven ve smyslu novely stavebního zákona.   
Nové místní podmínky 
Vývoj v čase vyvolal potřebu aktualizace zastavěného území – byla vybudována čistírna odpadních 
vod, jejíž objekt bude zahrnut do zastavěného území. 
Soulad s ÚPD sousedních obcí 
V rámci vyhodnocení případných změněných podmínek jsou prověřeny návaznosti na vydané územní plány 
v době po vydání ÚP Libětice. Níže uvedený přehled obsahuje všechny ÚP sousedících obcí .  
 

 
 



                                              Zpráva o uplatňování ÚP Libětice 
 

6 
 

 
Přehled územních plánů sousedních obcí: 

 
 
Po prověření vydaných územních plánů sousedních obcí byly shledány tyto skutečnosti: 
 
Návaznost koridoru elektrické energie (vymezení v ZÚR) 
Obec Sousedovice, k.ú. Sousedovice, k.ú.Smiradice   
Na hranicích obcí je návaznost koridoru pro vedení elektrické energie Ee1. Koridor je vymezen Změnou č. 1 
ÚP Sousedovice s nabytím účinnosti  dne 17. 2. 2012. 

 
 
Územní systém ekologické stability: 
Obec Úlehle, k.ú. Švejcarova Lhota  

Návaznost lokální biokoridor LBK1 – k.ú. Libětice na LBK 3 k.ú. Švejcarova Lhota  
Obec Úlehle, k.ú. Úlehle  
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Návaznost lokální biokoridor LBK6 – k.ú. Libětice na LBK 4 k.ú. Úlehle vykazuje úchylky, 
které budou odstraněny Změnou č. 1 ÚP Libětice – bude vymezena nově  trasa části lokálního 
biokoridoru LBK6  

                                                                      Návrh na trasu části biokoridoru: 

 
 

 
 

 
a.3. sdělení, zda byly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území 
Nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území. V území obce  ani na 
územích sousedních obcí nenastaly žádné změny způsobující jevy vedoucí k negativním dopadům na 
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udržitelný rozvoj území, a to ani jako jevy synergické nebo kumulativní. 
 
b) 
Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 
 
Hodnoty v území vyjádřené v ÚAP: 
Slovanské hradiště u Libětic na vrcholu obce Hradiště 
Návesní kaple 
Vodní  nádrž s parčíkem a křížkem v jižní části sídla 
Hodnoty v území jsou vyjádřeny v územním plánu. 
Záměry na změny v území vyjádřené v ÚAP: 
Propojení polní cestou z Libětic do Němětic 
Vybudování víceúčelového hřiště 
Nové vedení  VVN Strakonice-Střelské Hoštice 
Vybudování oddílné kanalizace, rozšíření kanalizační sítě 
Vybudování a rekonstrukce vodovodu, napojení na stávající vrty 
Sběrný dvůr 
Obnova – odbahnění vodní nádrže 
 
Problémy rozvoje obce: 

 
 
Problémy rozvoje z hlediska hospodářství: 

 
 
Problémy rozvoje z hlediska rekreace: 
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c) 
Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 
 

c.1. 
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR), schválená usnesením vlády č. 929 ze 
dne 20. 7. 2009 ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády české republiky č. 276 dne 
15. dubna 2015. 
 
ÚP Libětice respektuje Politiku územního rozvoje ČR 2008 a to i ve znění  1.aktualizace.  

Z hlediska republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(kap.2) 
 Územní plán splňuje priority týkající se prostředí ve správním území obce;  ve veřejném zájmu 
podporuje ochranu a rozvoj přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví,  Zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice, brání upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů, dává přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, vytváří územní 
podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, vytváří 
podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu, při zachování a 
rozvoji hodnot území vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území 
a její rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury, úroveň technické 
infrastruktury, zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod je koncipována tak, aby splňovala 
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

• Z hlediska vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os  (kap.3) 
Území obce Libětice se nenachází v žádné z rozvojových os ani rozvojové oblasti. 

• Z hlediska vymezení specifických oblastí (kap.4) 
Území obce Libětice se nenachází v žádné ze specifických oblastí. 

• Z hlediska vymezení koridorů a ploch dopravní infrastruktury  (kap.5) 
Na území obce Libětice se nenachází žádná z ploch dopravní infrastruktury. 

• Z hlediska vymezení koridorů a ploch technické infrastruktury  (kap.6) 
Na území obce Libětice se nenachází žádný koridor ani plocha technické infrastruktury. 

• Z hlediska stanovených dalších úkolů pro územní plánování  (kap.7) 
Nejsou žádné úkoly stanovené pro území obce Libětice. 
 
c.2. 
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 
Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR) ve 
znění 1., 2., 3. 5. a 6.aktualizace. 
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Územní plán Libětice  nabyl účinnosti před vydáním  1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje.  
 
Z hlediska Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně 
zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje   (kap.a) 
Dokumentace bude respektovat princip udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů - příznivého životního 
prostředí, zdravého hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel. 
Z priorit pro zajištění příznivého životního prostředí: 
Řešení ÚP  vyhovuje podpoře tvorby podmínek pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené  a 
ekologicky stabilní krajiny, minimalizuje zábory zemědělského půdního fondu a negativní zásahy do 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, podporuje zajištění ochrany, zachování a obnovu jedinečného 
výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy. 
Řešení ÚP vyhovuje podpoře řešení, vedoucí k ochraně ovzduší, půd a vod v území a k minimalizaci jejich 
znečištění a řešení zohledňující ochranu přírodně a krajinářsky cenných území 
Z priorit pro zajištění hospodářského rozvoje kraje:  
Řešení ÚP vyhovuje podpoře spoluvytváření podmínek pro rozvoj, popř. stabilizaci, venkovských oblastí, 
tzn. podmínky a prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a stejně tak 
aktivit, které s nimi souvisejí, vytváří podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického 
vybavení  
Z priorit pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel: 
Řešení ÚP vyhovuje podpoře spoluvytváření podmínek pro eliminaci nepříznivých sociálních vlivů a 
posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje, při vymezování zastavitelných ploch byly 
vyloučeny nekoncepční formy využívání volné krajiny, jsou podpořeny podmínky pro zachování a citlivé 
doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající historicky utvářené sídelní struktury. 
ÚP  vyhovuje stanoveným prioritám. 
 
Z hlediska Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 

rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem 
přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) (kap.b) 

Obec  Libětice není součástí žádné rozvojové oblasti republikového ani nadmístního významu.  
Obec  Libětice  není součástí žádné z rozvojových os  republikového ani nadmístního významu.  
 
Z hlediska Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 

dalších specifických oblastí nadmístního významu  (kap.c) 
Obec  není součástí žádné specifické oblasti republikového ani nadmístního významu.  
 
Z hlediska Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno  
(kap.d) 
  
(28d) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezují níže uvedené plochy a koridory nadmístního 
významu v oblasti elektroenergetiky pro distribuční soustavu, vedení a zařízení 110kV (včetně elektrických 
stanic zajišťujících transformaci 110kV na 22kV): Ee1 VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice - záměr 
vedení VVN, šíře koridoru 100m.         
Územní plán vymezí změnou ÚP koridor nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky 
pro distribu ční soustavu, vedení a zařízení 110kV Ee1 VVN. 
Z hlediska Vymezení územních rezerv – na území obce  se nenachází žádná vymezená rezerva. 
 
Z hlediska Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území kraje  (kap.e) 
                  Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot 
ÚP řešením respektuje cílovou charakteristiku krajiny dle vymezení krajinného typu, podporuje obnovu a 
doplnění krajinných prvků a segmentů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny, podporuje řešení 
směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů podporujících rozvoj hospodářských, 
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socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území, při navrhování nových zastavitelných ploch 
jsou zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, 
nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na již urbanizované území a zároveň jsou zohledněny 
zásady ochrany přírody a krajiny, jsou respektovány vodohospodářské zájmy v území, ochrana přirozených 
koryt vodních toků, vodních ploch, ochrana zdrojů podzemní a povrchové vody a vodních ekosystémů.  
                  Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot 
ÚP řešením vytváří podmínky pro ochranu a využívání kulturních hodnot kraje, respektuje  charakter krajiny, 
podporuje obnovu a doplnění originálních krajinných prvků a segmentů ve prospěch zachování specifického 
krajinného rázu, nepřipouští zástavbu vymykající se měřítku krajiny i charakteru zástavby a výrazně 
narušující krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické a dálkové 
pohledy nebo sídelní a krajinné prostředí. 
              Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot 
ÚP řešením podporuje ochranu, obnovu a rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na 
hodnoty území, je věnována  pozornost veřejným prostranstvím. 
Z hlediska Stanovení cílových charakteristik krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 

dosažení  (kap.f) 
Území obce Libětice   náleží do typu cílových charakteristik krajin  Krajina lesopolní. 
Území obce dále  náleží území,  jež ZÚR klasifikuje jako „plochy vhodné pro umisťování fotovoltaických 
elektráren“.  
Cílová charakteristika krajiny:  
Cílová charakteristika krajiny:  
Zachování charakteru tohoto typu krajiny  
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 
ÚP zachovává v nejvyšší možné míře stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost podporuje 
nepřipuštěním vymizení prvků stávajících,  podporuje retenční schopnost krajiny, podporuje 
respektování znaků historicky kulturní krajiny, cenných architektonic kých a urbanistických znaků 
sídel.  
ÚP neodporuje zásadám pro činnost v území a rozhodování o změnách v území. 
Řešení ÚP bude prověřeno ve vztahu k cílové charakteristice krajiny. Bude doplněno do odůvodnění. 
 
Výřez z úplného znění  ZÚR – cílová charakteristika krajiny: 

 
Z hlediska Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit  (kap.g) 

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění aktualizací vymezuje na území koridor veřejně 

prospěšné stavby – koridor Ee1.  
Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných opatření 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění aktualizací nevymezují na území obce   žádné plochy a 
koridory veřejně prospěšných opatření. 
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Z hlediska Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 

plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury  
(kap.h) 

Územního plánu se týká: 
     při upřesňování ploch a zejména koridorů nadmístního významu dbát na zajištění návaznosti na hranicích 
správních území obcí, tedy koordinovat (tj. napojit v jednom bodu hranice ploch a koridorů na rozmezí 
správních území jednotlivých obcí), vč. koordinace upřesněných podmínek využití  
Řešení ÚP bude upraveno tak, aby  korespondovalo  s upřesněním  koordinace v souladu se zásadami 
pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovenými v ZÚR ve znění aktualizací.    
 
Dopravní vazby v území jsou řešeny. 
 
Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií  

(kap.i) 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nevymezují na správním území obce Libětice  žádné plochy a 
koridory nadmístního významu, ve kterých by bylo uloženo prověření změn jejich využití územní studií.  
 
Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje 

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační 
plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu  (kap.j.) 

Na správním území obce Libětice  se nenachází. 
Shrnutí - Požadavky ze ZÚR ve znění 1. aktualizace: 

• Nové vymezení koridoru Ee1. 
• Řešení ÚP bude korespondovat s upřesněním  koordinace v souladu se zásadami pro územně 

plánovací činnost a rozhodování v území stanovenými v ZÚR.   
• Prověření ÚP z hlediska zařazení území do cílové charakteristiky krajiny, doplnění do 

odůvodnění.  
 
Výřez ze ZÚR ve znění  aktualizací 
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d) 
Prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných  ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona 
 
§ 55  (4) Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  
V územním plánu Libětice  jsou vymezeny níže uvedené zastavitelné plochy.  
A1 (+C1) výměra (ha): 0,8 
plochy smíšené obytné (A1) + místní komunikace (C1) 
A2 (+C2)výměra (ha): 0,2 
plochy smíšené obytné (A2) + místní komunikace (C2) 
A3výměra (ha): 0,15 
plochy smíšené obytné 
A4výměra (ha): 0,28 
plochy smíšené obytné 
B1výměra (ha): 0,15 
občanská vybavenost (sportovní víceúčelové hřiště) 
C3výměra (ha): nepodstatná 
cesta v krajině se zpevněným povrchem 
D1výměra (ha): 0,1 
plochy výroby a skladování 
K realizaci výstavby nedošlo doposud na žádné ze zastavitelných ploch. 
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch vznikla na základě požadavků občanů obce. 
Jedná se o vlastníky pozemků. 
Umístění záměrů: 
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e) 
Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 
 
Zajištění souladu s ÚAP  
ÚP je vcelku vyhotoven ve smyslu poslední aktualizace ÚAP 
K doplnění: 
Viz kapitola b) této zprávy viz výše 
 
Zajištění souladu s PÚR - ad c) viz výše: 
Územní plán naplňuje soulad s PÚR. 
Viz kapitola c) této zprávy viz. výše 
 
Zajištění souladu s  dokumentací vydanou krajem - ad c) viz výše:  
Územní plán bude uveden do souladu se ZÚR ve znění aktualizací. 
Viz kapitola c) této zprávy viz. výše 
 
Požadavky vzešlé z revize ÚP a konzultace s Obcí: 
 
Revize ÚP: 
Aktualizace zastavěného území – jedná se o zařazení objekty vybudované ČOV. 
Grafické znázornění současného stavu území: 
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Zajištění návaznosti prvků lokálního ÚSES 
viz kap. a.2. výše (vyhodnocení, zda došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán 

vydán)  
 
Obec se ztotožňuje s návrhy k řešení na základě  revize ÚP. 
 
 
 
 
Požadavky obce: 
 
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch, plochy přestavby a ploch změn v krajin ě: 
 
Grafické znázornění: 
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Záměr vymezení zastavitelných ploch 
Na základě požadavků vlastníků pozemků. 
Záměr ploch pro výstavbu ve využití smíšené obytné. 
Některé z požadovaných pozemků s žádostí zahrnutí pro výstavbu se nachází  v zastavěném území. 
 
Mohou vzniknout další požadavky na základě projednání Zprávy o uplatňování ÚP. 
 
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch: 
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Záměr vymezení ploch změn nezastavěného území 
Na základě požadavků vlastníků pozemků. 
Záměr ploch pro zalesnění – plochy lesní. 
Záměr ploch pro zřízení tůně – plochy vodní a vodohospodářské. 
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Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu jsou vyhotoveny v souladu s požadovaným 

obsahem zadání změny ÚP: 
A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního 
stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího 
vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury                                                                                  
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
A.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch                            
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
Změnou bude aktualizováno zastavěné území a doplněny  zastavitelné  plochy a plochy přestavby.  
A.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 
a možnosti jejich změn                                                                                                                                                
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
Bude vymezen koridor Ee1. 
A.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, v kterých plochách je 
vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona                                                                                                                                                             
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
Bude upravena trasa lokálního biokoridoru LBK6 v souvislosti se zajištěním souladu s ÚPD 
sousedních obcí.   
B) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno 
prověřit                                                                                                                                                           
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
Změnou nebudou vymezeny žádné rezervy. 
C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, 
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo  
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
Veřejně prospěšná stavba vymezená pro koridor vedení elektrické energie bude i nadále 
zachována a upravena ve smyslu nově vymezeného koridoru. 
D) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
Není předpoklad vymezení plochy podmíněné vydáním regulačního plánu. 
Je pravděpodobnost, že bude vymezena plocha s podmínkou pořízení územní studie. Jednalo 
by se o zamýšlenou plochu přestavby spolu s plochou zastavitelnou v jižní části zástavby 
sídla Libětice. 
E)  Případný požadavek na zpracování variant řešení                                                                                  
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
Není předpoklad, že změna ÚP bude zpracována ve variantách. 
F) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu  a  na  uspořádání  obsahu  jeho  odůvodnění 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení                                                                                                                   
ÚP (i nadále) koresponduje s požadavky a také bude korespondovat ve znění změny ÚP. 
H) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území             
Na základě stanoviska dotčeného orgánu. 
 
Ad A) až E) ve smyslu textu viz výše. 
Ad F) 
Změna bude pořízena na základě § 55a  stavebního zákona. 
(1) Zkrácený postup pořizování změny územního plánu se použije při pořizování změny nevyžadující 
zpracování variant řešení. Zkrácený postup navazuje na zprávu o uplatňování územního plánu v 
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uplynulém období, nebo na rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu a o jejím 
obsahu; v druhém případě se zpráva o uplatňování ani zadání změny územního plánu nepořizují.  
  
f) 
Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nebyl vyloučen významný negativní 
vliv na území Natura 2000 

Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území (§19 odst. 2 stavebního zákona) budou stanoveny na základě stanoviska dotčeného orgánu.  
 

g) 
Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 

zpracování variant vyžadováno 
Není požadováno zpracování variant. 
 

h) 
Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 

písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu 

Skutečnosti uvedené pod písmeny a) až d)  
- nepodmínily potřebu změny podstatně ovlivňující koncepci územního plánu;  
- vzhledem ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán je ÚP i nadále v souladu 

(kromě požadavku souladu s dokumentací vydanou krajem)    
- nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území  
- obsah územně analytických podkladů nepodmínil problémy k řešení v územním plánu  
- územní plán je v souladu s politikou územního rozvoje; změnou bude doplněna do odůvodnění 

platnost aktualizované PÚR 
- územní plán není v souladu s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem; jedná se o vymezení 

koridoru elektrické energie Ee1. Změnou bude uvedeno do souladu. 
 
Na základě výše uvedených skutečností není nutné pořídit nový územní plán.  
Zajištění souladu s PÚR, dokumentací vydanou krajem a ÚAP bude provedeno Změnou ÚP. 
 
i) 
Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 

Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 
 
j)  
Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
Obec Libětice  neuplatnila návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
 
Předkladatel a zhotovitel zprávy:  
Předkladatel: Obecní úřad Libětice 
Pořizovatel:    Oprávněná úřední osoba  Ing. Hana Roudnická 
Datum:  květen 2018 
 
Tato Zpráva o uplatňování má 15 stran f.A4.  
Součástí je Příloha Zprávy o uplatňování Libětice. Příloha graficky znázorňuje území obce v pojetí 
územního plánu. Je zde graficky vyjádřena revize ÚP, také požadavky na  změnu ÚP z hlediska souladu 
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s Politikou územního rozvoje, dokumentací vydanou krajem, územně analytickými podklady. Dále jsou 
znázorněny požadavky obce Libětice.  
 
Údaje o výsledcích projednání  s dotčenými orgány (DO) a krajským úřadem (KÚ): 
 
Návrh byl doručen jednotlivě níže uvedeným dotčeným orgánům, sousedním obcím a 
oprávněnému investorovi. 
 

1. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II,  Mánesova 3a, 370 01 České 
Budějovice  (9gsaax4) 

2. Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa,  Vršovická 65, 110 10 Praha 10               
(9gsaax4) 

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce nerostných  surovin  a sekce energetiky,  Na Františku 32, 
110 15 Praha 1             (bxtaaw4) 

4. Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,  nábřeží L. Svobody 12, 
110 15 Praha 1   (n75aau3) 

5. Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku,  P. O. BOX 21/OSM, 140 21 Praha 4  (6bnaawp) 
6. Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje,  Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2          

(pv8aaxd) 
7. Ministerstvo kultury,  Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana (8spaaur) 
8. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,  Oddělení ochrany územních 

zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05    (hjyaavk) 
9. Jihočeský kraj, Krajský ú řad, odbor regionálního rozvoje, stavebního řádu a investic, U Zimního  

stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice        (kdib3rr)  
10. Jihočeský kraj, Krajský ú řad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  U Zimního  

stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice  
11. Jihočeský kraj, Krajský ú řad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,  U Zimního 

stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
12. Jihočeský kraj, Krajský ú řad, odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 

370 76 České Budějovice 
13. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje Strakonice,   Žižkova 505, 386 01 Strakonice                

(agzai3c) 
14. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, inspektorát Strakonice,  Písecká 1114, 386 26 

Strakonice   ( pxw8byj) 
15. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice,  Podsrpenská 438, 386 01 

Strakonice    (ph9aiu3) 
16. Státní pozemkový úřad,  Strakonice,    Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice  (z49per3) 
17. Státní energetická inspekce, územ. inspektorát, Lipenská 17 , 370 01 České Budějovice, (hq2aev4) 
18. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského v Příbrami, Hřímalého 11, 301 00 

Plzeň           (m4eadvu) 
19. Státní úřad pro jadernou bezpečnost,  regionální  centrum,   Schneiderova 32, 370 01 České 

Budějovice    (me7aazb) 
20. Městský úřad Strakonice - odbor stavební úřad, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice    (4gpbfnq) 
21. Městský úřad Strakonice - odbor životního prostředí,  Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
22. Městský úřad Strakonice - odbor dopravy,  Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

Sousední obce: 
Obec Němětice    Němětice 20, 387 01 Volyně/                                       ID Datové schránky: 8afanbr 
Obec Nihošovice   Nihošovice 72, 38701 Volyně                                        ID Datové schránky 
Obec Úlehle    Úlehle 28, 387 19 Čestice                                                  ID Datové schránky 
Obec Sousedovice    Sousedovice 23  386 01 Strakonice                       ID Datové schránky fmhbsrg 
Obec Přední Zborovice  Přední Zborovice čp. 5, 387 01 Volyně             ID Datové schránky 
Obec Strunkovice nad Volyňkou  Strunkovice n. V. 26, 387 01 Volyně    ID Datové schránky 
 
Oprávněný investor: 
Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, Praha, Holečkova 3178/8, 15000  (gg4t8hf) 
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K předkládané Zprávě o uplatňování ÚP Libětice  uplatnily   DO stanoviska: 
 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce nerostných  surovin  a sekce energetiky,  Na 
Františku 32, 110 15 Praha 1  zn.MPO 38705/2018 dne 1.6.2018 - souhlas 

Na území obce Libětice nezasahují žádné dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Pouze západní okraj katastru 
tečuje plocha ostatního prognózního zdroje stavebního kamene č.9141100 Švejcarova Lhota – 
Úlehle, která ovšem není limitem využití území a plochy navržené k prověření v rámci změny ÚP 
stejně leží mimo tento prognózní zdroj. 
 

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje Strakonice,   Žižkova 505, 386 01 
Strakonice   zn. KHSJC 14373/2018/HOK PT-ST dne 7.5.2018 - souhlas s podmínkou 

Pro nově navrhovanou plochu přestavby – ze stávající plochy výroby a skladování na plochu 
smíšenou obytnou ,,SO,, bude v dalším stupni územního plánu vyřešen konflikt mezi nově 
navrhovanými plochami s umístěním chráněných prostor dle nařízení vlády                              
č.272/2011 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, vůči stávajícímu negativnímu ovlivnění ploch nadlimitním hlukem z plochy 
výroby a skladování 
 

• Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,  oddělení 
ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, 
Praha 1, PSČ 110 05    Ministerstvo obrany ČR zn.102519/2018-1150-OÚZ-LIT dne 
14.6.2018 - souhlas 

 
• Městský úřad Strakonice - odbor dopravy,  Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  

 zn. MUST/023388/2018/OD/rod dne 18.6.2018 - souhlas s podmínkou 
Nové zastavitelné plochy musí být vyřešeny komunikačně i velikostmi odstavných ploch dle 
normových hodnot. 
Komunikace musí být navrženy dle normových hodnot. Nově navržené křižovatky (hlavně jejich 
vzdálenost) musí být v souladu s normovými hodnotami ČSN 73 6110, ČSN 73 6102. Vlastní 
křižovatky je nutné stavebně upravit tak, aby úhel křížení byl v rozmezí 75 stupňů až 105 stupňů. 
Dopravní prostor je nutné oddělit od ostatních ploch (chodníky, zelení). Rozhledové pole 
v křižovatkách musí být prosto všech překážek vyšších než 70cm. 
 

• Městský úřad Strakonice - odbor životního prostředí,  Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice  zn. MUST/023388/2018/ŽP/Chm dne 25.6.2018 

 
Vyjádření z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,zákon,,) 
Z hlediska zákona bereme na vědomí předložený návrh Zprávy o uplatňování ÚP Libětice za 
uplynulé období. Vzhledem k zájmům ochrany přírody řešeného území, kdy odchází k navržení 
nových ploch pro rozvoj bytové výstavby, nedoporučujeme k realizaci návrh C2 v severovýchodní 
části obce Libětice, z důvodu možného narušení krajinného rázu harmonického území zemědělské 
krajiny Pošumaví. Návrh nekorospenduje se stávající historickou dispozicí obce Libětice, rozložené 
kolem páteřní komunikace. Podle názoru správního orgánu by rozvoj obce měl vycházet z této 
dispozice a rozvíjet se v plochách již vytyčených schváleným územním plánem obce. U lokality C2 
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je zřejmý posun zastavěného území obce do volné zemědělské krajiny, což by v důsledku mohlo 
znamenat nevratné poškození jejího přirozeného charakteru. 
 
Vyjádření dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění (dále jen lesní zákon) 
Z hlediska lesního zákona k předloženému Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování 
územního plánu Libětice za uplynulé období sdělujeme. Předložený návrh Zprávy mimo jiné 
navrhuje novou plochu určenou pro zástavbu na pozemku p.č. 118 v k.ú. Libětice, do volné 
zemědělské krajiny, kdy se tato plocha nachází ve vzdálenosti do 50m od hranice pozemku 
určeného k plnění funkce lesa (lesního pozemku), tj.v ochranném pásmu lesa. Ochranné pásmo lesa 
slouží o ochraně lesních pozemků před činností člověka v tomto pásmu prováděných. Na základě 
uvedených skutečností, kdy se celý pozemek nachází v ochranném pásmu lesa, nedoporučujeme 
k realizaci návrh plochy zn.C2 pro zástavbu. 
 
 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II,  Mánesova 3a, 370 01 
České Budějovice  zn. MZP/2018/510/743 dne 20.6.2018 - souhlas 
 

• Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,  nábřeží L. 
Svobody 12, 110 15 Praha  zn. 336/2018-910-UPR/2 dne 25.6.2018 - souhlas s podmínkou 

Na základě ustanovení par. 4 zákonč.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu 
(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, 
uplatňuje požadavky podle par. 40 odst. 2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle par. 56 písm. d) zákona č.266/1994 Sb.                    
o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle par. 88 odst. 1 písm. k) a 1) zákona č.49/1997 Sb.              
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle par. 4 zákona č. 114/1995 Sb.                              
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Libětice včetně návrhu změny územního plánu. 
Letecká doprava – na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště Strakonice, které požadujeme 
respektovat. 
Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi 
sledované zájmy. 

 
• Jihočeský kraj, Krajský ú řad, odbor regionálního rozvoje, stavebního řádu a investic, 

U Zimního  stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice zn. KUJCK 86223/2018 dne 
27.6.2018- souhlas 

• Jihočeský kraj, Krajský ú řad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  U 
Zimního  stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice zn. KUJCK 87094/2018/OZZL/2 dne 
28.6.2018 - souhlas 

 
Stanovisko k par.55a odst.2 písm.d) stavebního zákona 
Souhlasí 
Navrhovaný obsah změny územního plánu Libětice nemůže mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL a PO 
ležících na území v působnosti krajského úřadu. 
Stanovisko k par. 55a odst. 2 písm . e) stavebního zákona 
Nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚP Libětice na životní prostředí (též. Změna 
ÚP. 
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• Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 
438, 386 01 Strakonice,  č.j. HSCB-2815-2/2018 UO-ST dne 29.6.2018 - souhlas 

 
Výsledky vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu: 
 

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje Strakonice,   Žižkova 505, 386 01 
Strakonice   zn. KHSJC 14373/2018/HOK PT-ST dne 7.5.2018 - souhlas s podmínkou 

Pro nově navrhovanou plochu přestavby – ze stávající plochy výroby a skladování na plochu 
smíšenou obytnou ,,SO,, bude v dalším stupni územního plánu vyřešen konflikt mezi nově 
navrhovanými plochami s umístěním chráněných prostor dle nařízení vlády č.272/2011 Sb.. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplňků, vůči 
stávajícímu negativnímu ovlivnění ploch nadlimitním hlukem z plochy výroby a skladování 
Podmínka bude akceptována v pořizované Změně ÚP. 
 

• Městský úřad Strakonice - odbor dopravy,  Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  
zn. MUST/023388/2018/OD/rod dne 18.6.2018 - souhlas s podmínkou 
Nové zastavitelné plochy musí být vyřešeny komunikačně i velikostmi odstavných ploch dle 
normových hodnot. 
Komunikace musí být navrženy dle normových hodnot. Nově navržené křižovatky (hlavně jejich 
vzdálenost) musí být v souladu s normovými hodnotami ČSN 73 6110, ČSN 73 6102. Vlastní 
křižovatky je nutné stavebně upravit tak, aby úhel křížení byl v rozmezí 75 stupňů až 105 stupňů. 
Dopravní prostor je nutné oddělit od ostatních ploch (chodníky, zelení). Rozhledové pole 
v křižovatkách musí být prosto všech překážek vyšších než 70cm. 
Podmínka bude akceptována v pořizované Změně ÚP. 
 
 

• Městský úřad Strakonice - odbor životního prostředí,  Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice zn. MUST/023388/2018/ŽP/Chm dne 25.6.2018 

 
Vyjádření z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,zákon,,) 
Z hlediska zákona bereme na vědomí předložený návrh Zprávy o uplatňování ÚP Libětice za 
uplynulé období. Vzhledem k zájmům ochrany přírody řešeného území, kdy odchází k navržení 
nových ploch pro rozvoj bytové výstavby, nedoporučujeme k realizaci návrh C2 v severovýchodní 
části obce Libětice, z důvodu možného narušení krajinného rázu harmonického území zemědělské 
krajiny Pošumaví. Návrh nekoresponduje se stávající historickou dispozicí obce Libětice, rozložené 
kolem páteřní komunikace. Podle názoru správního orgánu by rozvoj obce měl vycházet z této 
dispozice a rozvíjet se v plochách již vytyčených schváleným územním plánem obce. U lokality C2 
je zřejmý posun zastavěného území obce do volné zemědělské krajiny, což by v důsledku mohlo 
znamenat nevratné poškození jejího přirozeného charakteru. 
 
Vyjádření dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění (dále jen lesní zákon) 
Z hlediska lesního zákona k předloženému Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování 
územního plánu Libětice za uplynulé období sdělujeme. Předložený návrh Zprávy mimo jiné 
navrhuje novou plochu určenou pro zástavbu na pozemku p.č. 118 v k.ú. Libětice, do volné 
zemědělské krajiny, kdy se tato plocha nachází ve vzdálenosti do 50m od hranice pozemku 
určeného k plnění funkce lesa (lesního pozemku), tj.v ochranném pásmu lesa. Ochranné pásmo lesa 
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slouží o ochraně lesních pozemků před činností člověka v tomto pásmu prováděných. Na základě 
uvedených skutečností, kdy se celý pozemek nachází v ochranném pásmu lesa, nedoporučujeme 
k realizaci návrh plochy zn.C2 pro zástavbu. 
Dohodnuto - vyhodnocení návrhu variant na úpravu požadovaného záměru bude posouzeno 
při pořizování změny ÚP.  
 

• Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,  nábřeží L. 
Svobody 12, 110 15 Praha 1zn. 336/2018-910-UPR/2 dne 25.6.201 -souhlas s podmínkou 

Na základě ustanovení par. 4 zákonč.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu 
(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, 
uplatňuje požadavky podle par. 40 odst. 2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle par. 56 písm. d) zákona č.266/1994 Sb.                    
o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle par. 88 odst. 1 písm. k) a 1) zákona č.49/1997 Sb.              
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle par. 4 zákona č. 114/1995 Sb.                              
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Libětice včetně návrhu změny územního plánu. 
Letecká doprava – na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště Strakonice, které požadujeme 
respektovat. 
Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi 
sledované zájmy. 
Podmínka bude akceptována v pořizované Změně ÚP. 
 

• Jihočeský kraj, Krajský ú řad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  U 
Zimního  stadionu 1952/2,  370 76 České Budějovice  zn. KUJCK 87094/2018/OZZL/2 dne 
28.6.2018 - souhlas 

 
Stanovisko k par.55a odst.2 písm.d) stavebního zákona 
Souhlasí 
Navrhovaný obsah změny územního plánu Libětice nemůže mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL a PO 
ležících na území v působnosti krajského úřadu. 
Stanovisko k par. 55a odst. 2 písm . e) stavebního zákona 
Nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚP Libětice na životní prostředí (též. Změna 
ÚP. 
Stanovisko je zároveň stanoviskem podle § 55a odst.2 písm.d) stavebního zákona k pořizování 
změny  
 
V průběhu projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Libětice byla uplatněna paní 
Annou Ouředníkovou , bytem Libětice 26, 386 01 Strakonice, dne 11.6.2018  připomínka k návrhu 
ÚP , která se týkala upozornění vynechání pozemku parc.č. 956/3 LV 80 ze sektoru A4 označené  
jako plochy smíšené a obytné, žádost o znovu zakreslení výše uvedené plochy do zastavitelných 
ploch pro výstavbu v souladu s předcházejícím schváleným ÚP Libětice. 
 
Řešení připomínky:  zpráva o uplatňování ÚP Libětice neobsahuje pokyn ke zpracování 
návrhu změny ÚP, který by požadoval vynětí plochy s pozemkem parc.č. 956/3 LV 80 ze 
sektoru A4 označené  jako plochy smíšené a obytné z ÚP Libětice. Zastavitelná plocha A4 s 
pozemkem parc.č. 956/3 LV 80 je stále součástí platné ÚPD Libětice a v budoucnu pořizovaná 
změna ÚP Libětice  zastavitelnou plochu A4 nebude řešit. 
 
Část textu p. Anny Ouředníkové  z 15.12.2018 (citace): 
Současně vzhledem k tomu, že z materiálů a podkladů zveřejňovaných zastupitelstvem obce 
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není  zcela zřejmé, zda dosavadní ÚP zůstane v platnosti či zda bude vydán nový ÚP, atd…… 
 
Reakce na tuto část textu: 
Ze Zprávy je zřejmé, že ÚP Libětice zůstane i nadále v platnosti - Kapitola h) Zprávy viz výše, str.19: 
Na základě výše uvedených skutečností není nutné pořídit nový územní plán.  
 
 

Schválení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Libětice 
na základě ustanovení  § 6 odst. 5 písm. e)    zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Libětice, doplněný a upravený na základě projednání 
s dotčenými orgány a krajským úřadem, předkládaný Zastupitelstvu obce Libětice, ke schválení, byl 
projednán podle ustanovení § 47 odst. 5  zákona stavebního zákona. 
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Libětice bylo zveřejněno 
veřejnou vyhláškou na úřední desce Obce Libětice a na elektronické úřední desce obce Libětice.  
Dotčené orgány a Krajský úřad byly vyzvány jednotlivě datovou schránkou. 
Veřejná vyhláška o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Libětice byla vyvěšena 
dne  30.05. 2018 a sejmuta dne 30.06.2018. 
Návrh zprávy o uplatňování byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů  na obecním 
úřadu v Liběticích  a na úřední desce web. stránek obce: Do 15 dnů od doručení této veřejné 
vyhlášky mohl  každý uplatnit své připomínky (§ 47 odst. (2) stavebního zákona).  
Dotčené orgány a krajský úřad byly vyzvány  k uplatnění vyjádření k návrhu zprávy  o uplatňování 
územního plánu Libětice, ve lhůtě  do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy. Ve stejné lhůtě mohly 
uplatnit své podněty sousední obce.  
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Libětice za uplynulé období je výsledkem konzultace s 
„určeným zastupitelem“, panem  Vladimír Pecka, starostou obce.   Konzultace proběhla nad 
připravenými podklady pro vypracování Zprávy,  které obsahovaly výsledky revize ÚP a návrhy 
pro zajištění souladu s PÚR, ZÚR a ÚAP. 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Libětice za uplynulé období, v čase od nabytí 
účinnosti  ÚP dne  9. 12. 2013 do současnosti, resp. ke dni  28.5.2018,  byl projednán  přiměřeně 
podle ustanovení § 47 odst. 1 až 4  stavebního zákona.  
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Libětice byl doplněn a upraven na základě výsledků 
projednání. Upravený návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Libětice byl schválen 
v Zastupitelstvu obce Libětice v souladu s ustanovením § 55 odst.1stavebního zákona v návaznosti 
na § 47 odst.5 stavebního zákona. 
Protože zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, bude  postupováno 
dále v rozsahu této změny.  
Údaje o schválení: 
Zpráva o uplatňování územního plánu  Libětice byla schválena zastupitelstvem  
obce Libětice dne  18/2/2019 pod č. usnesení 3/2/2019     
 
    
           Ing. Josef Blatský                                                                    Vladimír Pecka 
   ............................................                                 ........................................... 
      místostarosta            starosta  
 


